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RESUMO 

Nesta dissertação, inicialmente, são apresentadas algumas considerações acerca 
de La hojarasca, a primeira novela de Gabriel García Márquez. Em seguida, discute-
se sobre os conceitos de realismo, mimese, mito e realismo maravilhoso, a fim de 
compreender de que maneira Macondo se configura como um espaço mítico e um 
espaço histórico dentro dessa obra. Por último, retoma-se o estudo de Genette 
sobre o ponto de vista, para examinar de que forma Macondo é produzido através 
da articulação de múltiplas perspectivas. Espera-se que, por meio destas análises, 
seja possível proporcionar um estudo crítico e teórico de La hojarasca, uma obra 
pouco examinada pela crítica garciamarquiana.   

Palavras-chave: La hojarasca. Macondo. Realismo. Mimese. Mito. Realismo 
Maravilhoso. Espaço mítico. Espaço histórico. Ponto de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This dissertation initially presents some considerations about La hojarasca, the first 
novel by Gabriel García Márquez. Then, the mentioned work lectures on concepts 
such as realism, mimesis, myth and marvelous realism in order to understand how 
Macondo is configured both as a mythical space and a historic space. Finally, 
returning to the study of Genette on the point of view, this dissertation examines how 
Macondo is produced through the articulation of multiple perspectives. It is hoped 
that through this analysis, it can be possible to provide a critical and theoretical study 
of La hojarasca, a work not so considered by garciamaquiana critics. 

Keywords: La hojarasca. Macondo. Realism. Myth. Marvelous realism. Mythical 
space. Historical space. Point of view. 
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1. INTRODUÇÃO 

A partir da leitura de algumas obras de García Márquez, percebemos uma 

intertextualidade1 na produção literária deste autor. Determinados meios de 

tratamento das diversas categorias narrativas (espaço, tempo, personagens, 

narrador etc.) e temas (amor, violência, solidão, entre outros) são freqüentes em sua 

criação ficcional. Ora esses elementos mantêm seu caráter primário, ora sofrem 

alterações. É o caso, por exemplo, de Macondo. Esse lugar, inventado por García 

Márquez, é o espaço onde se desenvolve a narrativa de La hojarasca2 (1955), do 

“Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo”3 (1955), de “Los funerales de la 

Mamá Grande”4 (1962) e de Cien años de soledad5 (1967).  

 Em cada uma dessas obras, Macondo apresenta particularidades que são 

definidas pelo gênero narrativo ao qual pertencem - conto, novela, romance – e 

pelas demais categorias que constituem esses relatos ficcionais. Contudo, há certas 

características que esse espaço conserva. Uma delas, por exemplo, consiste na 

representação de um universo paradoxal, visto que se conforma como um lugar 

histórico e mítico.  

Seria interessante realizar um estudo comparativo dessas narrativas, com o 

intuito de verificar de que maneira Macondo se configura em cada uma delas. 

                                                 
1 Sobre a intertextualidade nas obras de García Márquez, ver RIVERA-CRUZ, Marta de la. Intertexto, 
autotexto: La importancia de La repetición en La obra de Gabriel García Márquez. Disponível em: 
<http://www.ucm.es/info/especulo/numero6/intertex.htm>. Acesso em: 26 oct. 2010. 
2 GARCÍA-MÁRQUEZ, Gabriel. La hojarasca. 6ª ed.. Buenos Aires: Debolsillo, 2007. 
3 Id., 2009, p.171-182.  
4 Id., 2010, p.141-165. 
5 Id., 1982. 
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Entretanto, devido ao tempo disponível para o desenvolvimento de uma pesquisa de 

mestrado, optamos por examinar somente La hojarasca. Escolhemos essa novela, 

primeiramente, por apresentar a imagem original do espaço macondino, já que foi 

nessa obra onde Macondo apareceu pela primeira vez. Ademais, há poucos estudos 

referentes a La hojarasca e à configuração desse lugar imaginário dentro dessa 

narrativa.  

Por isso, através de nossa investigação, objetivamos proporcionar um estudo 

crítico e teórico dessa novela pouco estudada pelos especialistas da literatura 

garciamarquiana. Também pretendemos verificar, por meio da análise de La 

hojarasca, de que maneira Macondo se conforma através do Mito e da História e 

como espaço inventado por García Márquez é produzido mediante a articulação de 

vários pontos de vista. 

Em um primeiro momento desta dissertação, apresentamos algumas 

considerações iniciais sobre La hojarasca. A seguir, elaboramos uma análise sobre 

os conceitos de realismo, mimese, mito e realismo maravilhoso, a fim de 

compreender como, dentro da novela de García Márquez, Macondo se configura 

como um espaço mítico e um espaço histórico. Para fundamentar esta parte da 

investigação, utilizamos, sobretudo, os estudos realizados por Aristóteles (Poética6), 

Auerbach (Mimesis: A representação da realidade na literatura ocidental7), Barthes 

(“El efecto de realidad”8), Chiampi (O realismo maravilhoso9), Eliade (Mito e 

realidade10 e O mito do eterno retorno11), Jakobson (“Do realismo artístico”12), Lima 

(História. Ficção. Literatura13), Mielietinski (A poética do Mito14) e Wellek (“O conceito 

                                                 
6 ARISTÓTELES. Poética. Trad., coment. e índices de Eudoro de SOUZA.(Col. Os Pensadores. V. 4). 
São Paulo: Victor Civita, 1973. 
7 AUERBACH, Erich. Mimesis: A representação da realidade na literatura ocidental. São Paulo: 
Perspectiva, 2009. 
8 BARTHES, Roland. El efecto de realidad. In  V.V.A.A.. Lo verosímil. Trad. de B. Dorriots. Buenos 
Aires: Tiempo Contemporáneo, 1970, p.95-101. 
9 CHIAMPI, Irlemar. O realismo maravilhoso: forma e ideologia no romance hispano-americano. 2ª 
ed.. São Paulo: Perspectiva, 2008. 
10 ELIADE, Mircea. Mito e realidade. São Paulo: Perspectiva, 1972. 
11 Id., 1981. 
12 JAKOBSON, Roman. “Do realismo artístico”. In: TOLEDO, Dionísio de Oliveira (org.). Teoria da 
literatura: formalistas Russos. Porto Alegre: Globo, 1971, p.119-127. 
13 LIMA, Luiz Costa. História. Ficção. Literatura. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
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de realismo na cultura literária”15). Por último, examinamos a maneira como o 

espaço macondino é produzido através da articulação de múltiplas perspectivas. 

Para instrumentalizar esta última parte de nossa pesquisa, usamos, principalmente, 

as análises elaboradas por Genette ("Discours du récit"16),  Pouillon (O tempo no 

romance17) e Todorov ( “As categorias da narrativa literária”18), já que são  estudos 

que abordam as questões sobre o ponto de vista de maneira mais clara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                         
14 MIELIETINSKI E. M.. A poética do mito. Trad. de Paulo Bezerra, Rio de Janeiro: Forense –
Universitária, 1987. 
15 WELLEK, René. “O conceito de realismo na cultura literária”. In: WELLEK, René. Conceitos de 
crítica. Tradução de Oscar Mendes. São Paulo: Editora Cultrix, s.d., p.196-222. 
16 GENETTE, Gérard. "Discours du récit". In: __________, Gérard. Figures III. Paris: Seuil, 1972, 
p.183-225. 
17 POUILLON, Jean. “Os modos da compreensão”. In: __________, Jean.  O tempo no romance. 
Tradução de Heloysa de Lima Dantas. São Paulo: Cultrix, 1974, p.51-108. 
18 TODOROV, Tzvetan. “As categorias da narrativa literária”. In: Análise estrutural da narrativa. 
Tradução de Maria Zélia Barbosa Pinto. Petrópolis: Editora vozes, 1973, p.209-254. 
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2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE LA HOJARASCA 

La hojarasca é a primeira novela do escritor colombiano, Gabriel García 

Márquez. Essa obra foi escrita entre 1950 e 1951, mas publicada, em Bogotá, no fim 

de maio de 1955. Houve uma tirada de quatro mil exemplares, dos quais poucos 

foram vendidos.19 Essa falta de popularidade se reflete inclusive na realização de 

trabalhos acerca dessa novela. Examinando a escassa fortuna crítica de La 

hojarasca, observamos que determinados estudiosos elaboram suas análises em 

função da relação dessa novela com Cien años de soledad. Em conseqüência, a 

primeira obra de García Márquez fica sempre à margem daquela considerada sua 

obra prima. Em algumas ocasiões, os críticos a vinculam ao modernismo anglo-

saxão, visto que, de acordo com eles, é perceptível nela o uso de técnicas narrativas 

utilizadas antes por escritores como Faulkner, Virginia Woolf, Joyce, entre outros20. 

Há casos em que os especialistas a relacionam com as narrativas de caráter 

realista-social, já que La hojarasca faz referência a conflitos civis que teriam ocorrido 

antes e depois da “fundação” de Macondo21. Ainda com respeito a essa novela, é 

possível encontrar análises que estabelecem uma comparação desta obra com a 

tragédia clássica22. Isto acontece em virtude da epígrafe presente em La hojarasca, 

                                                 
19 Cf. MARTIN, Gerald. Gabriel García Márquez: uma vida. Trad. Eugenia Vázquez Nacarino. 1ª ed.. Buenos 
Aires: Debate, 2009, p.209. 
20 Cf. RAMA, Ángel. La narrativa de García Márquez: edificación de un arte nacional y popular. Bogotá: Instituto 
Colombiano de Cultura, 1991. 
21 Cf.  ARANGO, Manuel A.. Gabriel García Márquez y la novela de La violência en Colombia. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1982, p.23-62. 
22 Cf. LASTRA, Pedro. “La tragedia como fundamento estructural de La hojarasca”. In: Relecturas 
hispanoamericanas. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1986; FERNÁNDEZ-FOGUEIRAS, Erea & 
SANTOS-HURTADO, Sara. La reescritura americana de “Antígona” en el siglo XX: “la hojarasca”, de G. Gabriel 
Márquez y “A time to die”, de Eric Bentley. Disponível em: 
<http://www.ucm.es/info/amaltea/documentos/seminario13/Sem090429_Antigona.pdf>. Acesso em: 31 mai. 
2010. 
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que corresponde a um fragmento de Antígona. Já em relação ao espaço inventado 

por García Márquez, a crítica se mostra ciente de que foi em La hojarasca onde 

Macondo apareceu pela primeira vez. Entretanto, a mesma crítica apresenta-o como 

um esboço do que viria a ser o universo macondino em Cien años de soledad 23.  

Notamos que a novela do autor colombiano aparece à margem deste 

romance, considerado pela crítica sua obra prima. De certa forma, isso é um reflexo 

do prestígio que este gênero tem em relação às outras narrativas literárias.  

Contudo, em Tres géneros narrativos24, publicado em 1953, Benedetti aponta para o 

crescente desenvolvimento da novela.  Nesse texto, o escritor e crítico elabora uma 

análise comparativa entre conto, novela e romance. Ele não se limita a diferenciá-los 

a partir da extensão que apresenta uma narrativa (fator que, em muitos casos, é 

utilizado como argumento para enquadrar uma obra dentro de um desses gêneros).  

Acerca da novela, Benedetti afirma que assim como o termo “peripércia” 

define o conto, a palavra “processo” poderia caracterizar a novela. Se no primeiro 

gênero tudo se apresenta de maneira instantânea, no segundo, os elementos da 

narrativa ganhariam uma evolução parcial, visto que a evolução total é própria da 

estrutura romanesca. Além disso, ao contrário do que aconteceria no conto e no 

romance, na novela, não seria relevante o lugar onde se encontra o motivo aparente 

da trama, isto é, não importa se ele aparece no início, no meio ou no fim da 

narrativa. Portanto, o fundamental consistiria em explicar como se efetuam as 

mudanças dentro do relato novelesco. Tudo isso, em um ritmo intermediário entre a 

intensidade do conto e a lentidão do romance. A novela, então, estabeleceria uma 

excitação progressiva, construindo uma tensão paulatinamente.   

Ramos, em Notas largas para novelas cortas25, condiz com a opinião de 

Benedetti, afirmando que a finalidade da novela consiste em marcar um ritmo, uma 

cadência, não a rapidez e economia de recursos. Ademais, os acontecimentos 

                                                 
23 Cf. GONZÁLEZ, Paulo. “La hojarasca”: inicio de la magia en Macondo. Disponível em: 
<http://bama.ua.edu/~tatuana/numero3/chilerelleno/lahoja.pdf>. Acesso em: 20 jul 2010. 
24 Cf. BENEDETTI, Mario. Tres géneros narrativos. Disponível em: 
<http://www.lanovelacorta.com/tgnmb.php> Acesso em: 5 de out 2011. 
25 Cf. RAMOS, Luis Arturo. Notas largas para novelas cortas. Disponível em: 
<http://www.lanovelacorta.com/nlpnclar.php> Acesso em: 5 de out  2011. 
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envolvidos, organizados ou não causalmente, devem ser suficientes para sustentar e 

desenvolver as principais instâncias de conteúdo apresentadas com antecipação. 

Entretanto, a novela não privilegia com ênfase nenhuma das três categorias que 

subsistem nos relatos (trama, personagem, ambiente), mas permite a articulação 

entre elas.  

Cada una de estas instancias nutre a las otras y es sobre este andamiaje 
tripartito, donde queda sostenido el texto. Las tres se ganan su lugar en las 
páginas de la NC26 y sugieren, invitan o exigen del lector, la meditada 
vigilancia de los personajes y detenerse a ponderar la significatividad del 
espacio que transitan.27 

 Não podemos esquecer que as três unidades mencionadas também se 

articulam com as unidades de tempo, voz e ponto de vista. Em “As categorias da 

narrativa literária”28, Todorov classifica estas instâncias como procedimentos que 

definem o discurso da narrativa, no qual se estabelece uma relação entre a figura do 

narrador e o leitor.  A trama e os personagens estariam ligados à narrativa como 

história, enquanto que o espaço seria determinado pelo modo como o narrador 

expõe a história, que pode ser através da narração ou dramatização. Neste último 

caso, a história não é relatada, ela está presente na representação dos 

personagens.  

Tudo o que foi exposto acerca do gênero novelesco permite afirmar que La 

hojarasca é uma novela e não um romance (como a maior parte da crítica a 

classifica). Nessa narrativa se realiza a articulação de todas suas categorias de 

forma potencializada. Elas giram entorno a um único eixo temático que se apresenta 

dentro de um processo. A tensão se cria em virtude da incerteza constante de que 

será efetuado o enterro de El doctor. Há uma transformação: da impossibilidade de 

acontecer esse evento para sua provável realização. Entretanto, a possibilidade de 

que os macondinos impedirão o sepultamento desse indivíduo, de início a fim, 

assombra aqueles que pretendem efetuá-lo.   

                                                 
26 NC: Novela corta 
27 Ibid. 
28 TODOROV, op. cit., p.209-254. 
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A temática ao redor da qual se desenvolve La hojarasca aponta para a 

intertextualidade que essa novela estabelece com Antígona29 e, por sua vez, com o 

discurso mítico. Inclusive, isso se comprova pela presença da epígrafe que antecipa 

o prólogo e a narrativa:   

Y respecto del cadáver de Polinice, que miserablemente ha muerto, dicen 
que ha publicado un bando para que ningún ciudadano lo entierre ni lo llore, 
sino que insepulto y sin honores del llanto, lo dejen para sabrosa presa de 
las aves que se abalancen a devorarlo. Ese bando dicen que el bueno de 
Creonte ha hecho pregonar por ti y por mí, quiere decir que por mí; y me 
vendrá aquí para anunciar esa orden a los que no la conocen; y que la cosa 
se ha de tomar no de cualquier manera, porque quien se atreva a hacer 
algo de lo que prohíbe será lapidado por el pueblo. 
(De “Antígona”)30 

O diálogo entre essas obras é possível porque ambas apresentam o conflito 

existente entre um indivíduo e os demais cidadãos. Na tragédia de Sófocles, 

Antígona, respaldada pelo estatuto divino, contradiz a autoridade de Creonte, o 

representante de Tebas, para realizar o sepultamento de Polinice. Em La hojarasca, 

El coronel para ser leal a uma promessa e aos preceitos cristãos, recusa-se a aceitar 

a sentença ditada pelos macondinos e decide inumar o corpo de El doctor. Nas duas 

obras, observamos um conflito ético e moral gerado pela discordância entre as leis 

humanas e as divinas. Se por um lado, Creonte e os macondinos instituem sua 

justiça, por outro, Antígona e El coronel atuam conforme uma ordenança superior 

aos homens.  

Essa problemática motiva o desenrolar da trama de La hojarasca. Contudo, 

nas entrelinhas, a novela de García Márquez apresenta um conflito de caráter 

político, econômico e social. O prólogo dessa obra oferece dados que permitem 

compreender esse dilema motivado pela chegada a Macondo da compañía 

bananera e de la hojarasca – expressão usada pelos macondinos para se referir às 

pessoas vindas de outros lugares em busca de trabalho. 

É importante assinalar que la hojarasca é mencionada poucas vezes dentro 

da narrativa. Entretanto, no prólogo, escrito em Macondo, no ano de 1909, os 

                                                 
29 SÓFOCLES. Antígona. São Paulo: Martin Claret, 2005. 
30 Epígrafe. In: GARCÍA-MÁRQUEZ, op. cit., p.9-170. 
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indivíduos, cuja origem é variável, são homogeneizados através do coletivo 

“hojarasca” e caracterizados como “desperdicios humanos”31, “rastrojos de una 

guerra civil”32. Procurando no Diccionario de la Real Academia encontramos as 

seguintes definições desse termo: 

hojarasca. 
1. f. Conjunto de las hojas que han caído de los árboles. 
2. f. Demasiada e inútil frondosidad de algunos árboles o plantas. 
3. f. Cosa inútil y de poca sustancia, especialmente en las palabras y 
promesas.33 

Em sua novela, García Márquez joga com todas essas significações, como 
podemos perceber no fragmento a seguir: 

 
De pronto, como si un remolino hubiera echado raíces en el centro del 
pueblo, llegó la compañía bananera perseguida por la hojarasca. Era una 
hojarasca revuelta, alborotada, formada por los desperdicios humanos y 
materiales de los otros pueblos: rastrojos de una guerra civil que cada vez 
parecía más remota e inverosímil. La hojarasca era implacable. Todo lo 
contaminaba de su revuelto olor multitudinario, olor de secreción a flor de 
piel y de recóndita muerte. 34 

Observamos que no trecho acima, por meio de metáforas, descreve-se a 

maneira como la hojarasca teria chegado a Macondo, como um redemoinho de 

folhas sem direção, que teria transformado a geografia macondina, em menos de um 

ano, “precipitadamente, al compás atolondrado e imprevisto de la tormenta”35. Quiçá, 

o escritor colombiano, ao intitular sua obra de La hojarasca, quis caracterizá-la 

também como uma folhagem que sem destino certo, de repente, repousou em 

Macondo e, assim como la hojarasca,  “logró unidad y solidez; y sufrió el natural 

proceso de fermentación y se incorporó a los gérmenes de la tierra”36, contribuindo 

para o surgimento desse lugar. 

Anteriormente, assinalamos que, para Ramos, um aspecto importante da 

novela consiste no entrelaçamento das categorias narrativas. Esse fenômeno é 

                                                 
31 Ibid., p.9. 
32 Ibid. 
33 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA. Disponível em: < http://www.rae.es/rae.html> Acesso em: 
11 fev. 2011. 
34 Prólogo. In: GARCÍA-MÁRQUEZ, op. cit., p.9-11. 
35 Ibid., p.9. 
36 Ibid., p.11. 
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perceptível em La hojarasca, visto que, para sua constituição, realizou-se a 

articulação de vários elementos narrativos. Uma delas se estabelece, por exemplo, 

entre o título da novela e la hojarasca, como expusemos nos parágrafos acima. 

Outro exemplo dessa articulação é o paralelismo da história de El doctor e da 

história de Macondo. Em Tesis sobre el cuento37, Piglia afirma que no conto há duas 

histórias, uma apreendida na primeira leitura e outra presente em um nível mais 

profundo. Esse fenômeno, percebido por Pligia no conto, é visível em La hojarasca, 

ainda que seja uma novela. Nessa obra, a história de El doctor e a história de 

Macondo coexistem de início a fim. No entanto, os acontecimentos vinculados à vida 

de El doctor correspondem à história presente na superfície da narrativa e os 

eventos referentes à Macondo e sua história estão localizados em um nível mais 

profundo.  

É interessante assinalar que o paralelismo entre os níveis da narrativa, em La 

hojarasca, efetua-se também nas categorias voz e ponto de vista, como 

examinaremos com mais detalhes no último capítulo desta dissertação. Nessa 

novela, em um plano superficial, aparecem articuladas as vozes e perspectivas de 

três narradores-personagem - El coronel, Isabel e El niño. No entanto, em um nível 

mais profundo, percebemos um narrador em terceira pessoa que, implicitamente, 

manipula os relatos desses narradores-personagem.   

A partir das considerações iniciais apresentadas neste capítulo, podemos 

verificar que La hojarasca, apesar de ser uma obra pouco extensa, possibilita 

múltiplas leituras. Isso contribui para a realização de diversas análises sobre essa 

novela pouco estudada pela crítica literária.   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 PIGLIA, Ricardo. Tesis sobre um cuento. Disponível em: <http://fba.unlp.edu.ar/apreciacion/wp-
content/uploads/2011/05/Formas-Breves-Piglia.pdf> Acesso em: 4 out 2011. 
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3.  A CONFIGURAÇÃO PARADOXAL DO ESPAÇO INVETADO POR GABRIEL 
GARCÍA MÁRQUEZ  

 

Em praticamente todos os estudos analisados sobre La hojarasca, 

percebemos uma deficiência no que diz respeito a questões teóricas. Por esse 

motivo, neste capítulo refletimos acerca do realismo, mimese e mito.  Entender como 

estes conceitos são articulados dentro da tradição literária é imprescindível para 

compreender a novela de García Márquez, visto que em La hojarasca, efetua-se “a 

reunião dos contraditórios [sic], no gesto poético radical de tornar verossímil o 

inverossímil”38. Com efeito, nessa novela coexiste o lógico com o incoerente, o 

natural com o sobrenatural, o tempo causal com o cíclico.  Esse paradoxo que seria 

inválido para a Literatura Clássica e Moderna ocidentais, nessa obra, insere-se 

dentro do universo do possível. Dessa maneira, aquilo que era impossível para 

outras tradições literárias, em La hojarasca se concebe como verossímil. Um 

exemplo disso é o lugar onde se ambienta a narrativa. 

  Macondo é uma manifestação da confluência de elementos incongruentes. 

Esse lugar apresenta um progresso instaurado no tempo histórico tal e como ele é 

concebido na modernidade, isto é, como fluxo linear, como um continuum. Contudo, 

esse “avanço” causal é acompanhado pelo elemento repetitivo, que é peculiar nas 

narrativas míticas39. Tanto a fundação quanto o auge e, posteriormente, a ruína de 

Macondo apresentam um elemento em comum: em todos esses momentos 

persistem nesse local as imigrações de pessoas refugiadas em virtude das guerras. 

Percebemos, portanto, que em La hojarasca são articulados os discursos 

historiográfico e mitológico. Isso demonstra que essa novela se enquadra dentro das 

                                                 
38 CHIAMPI, op. cit., p.168. 
39 MIELIETINSKI, op. cit., passim.  
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narrativas do realismo maravilhoso, nas quais é verossímil tanto um fato histórico, 

quanto um acontecimento mitológico. 

Na seção 3.2, dissertaremos acerca do fenômeno conhecido como 

“mitologismo”, que segundo Mielietinski, configurou-se na estética modernista anglo-

saxão. O mesmo estudioso afirma que, entre os anos 50 e 60, a literatura latino-

americana teria incorporado a poética da mitologização. Assim, nos romances 

associados ao mitologismo, coexistiria o intelectualismo modernista com as tradições 

folclóricas, arcaicas e com a consciência folclórico-mitológica. Inclusive, em algumas 

ocasiões, coexistiriam elementos do historicismo e do mitologismo, um processo 

similar àquele verificado em La hojarasca. 

Esse fenômeno, denominado por Mielietinski de “mitologismo”, na história 

literária da América Hispânica, apresenta controvérsias. Alguns críticos o classificam 

como “realismo mágico”, outros “realismo-fantástico”. A respeito da primeira 

categorização, Chiampi afirma que foi uma maneira de nomear a renovação 

ficcional, iniciada nos anos 40. O realismo mágico “veio a ser um achado crítico-

interpretativo, que cobria, de um golpe, a complexidade temática (que era realista de 

outro modo) do novo romance e a necessidade de explicar a passagem da estética 

realista-naturalista para a nova visão (“mágica”) da realidade”.40  

Entretanto, a estudiosa considera que esse termo é impróprio para definir a 

nova literatura hispano-americana, visto que o “realismo mágico” não permite uma 

análise interna da linguagem narrativa e de sua relação com o narrador, narratário e 

contexto cultural. Primeiro, porque os dados reais são definidos como realistas, o 

que demonstra uma deficiência metalingüística. Segundo, porque o referente (o 

“real”) leva o autor a indefinir a realidade. E, terceiro, porque a atitude do narrador 

diante do real conduz a configuração realista mágica, para fora do texto. Dessa 

forma, esse conceito se centraliza no ato criador, ao invés, de se efetuar na 

narrativa. 

                                                 
40 CHIAMPI, op. cit., p.19. 
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Em virtude da inadequação do termo “realismo mágico”, Chiampi retoma a 

definição do “real maravilhoso americano”, postulado por Carpentier. Por meio desse 

conceito, o escritor cubano pretende designar o conjunto de objetos e eventos reais 

que singularizam a América no contexto ocidental. O “real maravilhoso” é, portanto, 

uma forma de compreender a união de elementos díspares, procedentes de culturas 

heterogêneas. Ele torna inteligível a configuração histórica americana, a qual 

subverte os padrões convencionais da racionalidade ocidental. 

Através dessa maneira de conceber o universo americano, Monegal afirma 

que Chiampi não se limita a 

definir o realismo maravilhoso apenas como um movimento, ou escola de 
um dado momento das letras hispano-americanas, mas como um tipo de 
discurso que permite determinar as coordenadas de uma cultura, de uma 
sociedade, de uma linguagem hispano-americanas41. 

Para a estudiosa, o realismo maravilhoso problematiza a racionalidade, é uma 

crítica implícita ao romance tradicional e sua tentativa de obter credibilidade, por 

meio do efeito de realidade.  Se na narrativa realista, a causalidade é explícita, ou 

seja, há uma intercalação entre causa e efeito, na narrativa maravilhosa, essa 

continuidade causal é inexistente. Nesse caso, não se recorre à realia para justificar 

os acontecimentos.  

No realismo maravilhoso, dita-se a “descontinuidade entre causa e efeito (no 

espaço, no tempo, na ordem de grandeza)”42. Ademais, o real, a norma, o verossímil 

romanesco são apresentados para facultar ao discurso a sua legibilidade como 

sobrenatural. O inverso ocorre também, os mirabilia são legíveis como naturalia. 

Dessa forma, “supende-se a dúvida, a fim de evitar a contradição entre elementos 

da natureza e da sobrenatureza”.43 Percebe-se, então, uma contigüidade entre as 

esferas do real e do irreal, através de uma revelação de uma causalidade 

onipresente. No resgate “de uma imagem orgânica do mundo, o realismo 

maravilhoso contesta a disjunção dos elementos contraditórios ou a irredutibilidade 

                                                 
41 Ibid., p.13. 
42 Ibid., p.60. 
43 Ibid., p.61. 
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da oposição entre o real e o irreal.”44 Essa contigüidade entre o real e o irreal não 

deriva da simples inserção do relato maravilhoso no relato realista, mas da 

desconstrução da causalidade explícita deste relato.  

A ficção realista maravilhosa consiste, portanto, em neutralizar a censura 

imposta pelos modelos culturais institucionalizados. Reinventa, a partir da tradição 

romanesca, seu sistema de representação literária que anula a discriminação entre a 

natureza e a sobrenatureza, pela rejeição da arbitrariedade da norma e da repressão 

contida no jogo dos contrários. A crítica sobre a realidade se postula através da 

coexistência não-conflitiva num mesmo espaço e tempo, de duas modalidades de 

relação pragmática.  

Em virtude disso, sob a perspectiva do discurso “realista maravilhoso”, 

afirmamos que Macondo é um espaço produzido a partir dos discursos do Mito e da 

História articulados com o discurso ficcional. Por isso, em La hojarasca, esse lugar 

se apresenta como se fosse um espaço mítico e histórico. Para entender como se 

efetuam essas configurações de Macondo, é necessário apresentar, neste capítulo, 

primeiramente, algumas considerações sobre os conceitos de realismo, mimese e 

mito, posto que eles se articulam dentro do realismo maravilhoso para tornar 

possível a confluência de discursos antagônicos como o Mito e a História. 

 

 

 

3.1. CONSIDERAÇÕES ACERCA DO CONCEITO DE REALISMO  
 

Em “El efecto de realidad”45, Barthes aponta para uma ruptura na concepção 

clássica de mimese46. Essa cisão consiste em estabelecer outra forma de relacionar 

a arte literária com o “real”. Assim, na Antiguidade, diferenciava-se o relato 

historiográfico da “poesia”. Aquele deveria ocupar-se dos fatos que aconteceram e 

                                                 
44 Ibid. 
45 BARTHES, op. cit., p.95-101. 
46 ARISTÓTELES, op. cit., passim. 
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esta de representar o que poderia suceder. Em outras palavras, a História narraria a 

vida tal como ela se mostrava enquanto que a “poesia”, através da imitação, relataria 

o que seria possível segundo a verossimilhança. 

Ao longo do tempo, o realismo e a mimese foram discutidos e reformulados. 

Esses conceitos apresentam diversas interpretações, o que contribui para a 

pluralidade da criação e, conseqüentemente, das perspectivas teóricas e críticas 

literárias. Tanto Jakobson quanto Wellek em seus respectivos análises – “Do 

realismo artístico”47 e “O conceito de realismo na cultura literária”48- condizem no 

que diz respeito à multiplicidade de pontos de vista acerca da definição de realismo. 

Jakobson apresenta pelo menos cinco significações desse termo dentro da crítica 

literária. Wellek, embora concentre seu trabalho no exame das manifestações 

realistas do século XIX, aponta para a dialética estabelecida em torno do conceito de 

realismo desde Aristóteles até Mimesis: A representação da realidade na literatura 

ocidental49 - estudo através do qual Auerbach apresenta várias formas de 

representação literária.  

Segundo Wellek, em Mimesis, Auerbach tenta combinar duas concepções 

contraditórias de realismo. De um lado, analisa obras ligadas ao existencialismo; de 

outro, narrativas vinculadas ao realismo francês do século XIX, que objetivava 

retratar a realidade contemporânea direcionada pela dinâmica da História. Auerbach 

assinala, portanto, uma tensão que se intensifica quando a discussão sobre o 

realismo se efetua entre diferentes correntes literárias, críticas e teóricas. Esse 

conceito, no seu significado lato de fidelidade à natureza, representa para Wellek 

uma poderosa corrente da tradição crítica e criadora da Literatura que não deve ser 

subestimada.  

Desde a Antigüidade, a arte visa a realidade, porém, a concepção do que 

significa “realidade” e como será mimetizada é apresentada de diversas formas. 

Anteriormente, comentamos que a perspectiva clássica de representação sofre uma 

ruptura. Isso ocorre a partir do século XVIII, quando inicia a modernidade, momento 
                                                 
47 JAKOBSON, op. cit., p.119-127. 
48 WELLEK, op. cit., p.196-222. 
49 AUERBACH, op. cit., passim. 
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marcado por mudanças significativas nos distintos campos da cultura ocidental. 

Esse fenômeno é o resultado de um processo que germinou no Renascimento e se 

intensificou com o Iluminismo. Nesse período de transformação, surgem novas 

correntes de pensamento e novos modos de vida, articulados pela ideologia 

burguesa e financiados pelo capitalismo. Nesse cenário, a História desempenha um 

papel importante, já que atende à necessidade de registrar “objetivamente” os fatos. 

Isso contribui para que, no decorrer desse período, o discurso histórico adquira 

credibilidade. Se nessas circunstâncias a historiografia entrava em ascensão, a 

prosa romanesca passava pelo mesmo processo, visto que alguns escritores se 

preocupavam em atribuir ao romance o caráter factual presente no relato histórico.  

A prosa romanesca era marginalizada pela instituição literária por apresentar 

um caráter híbrido. Contudo, esse gênero ganha importância e passa a ser um 

instrumento de representação do homem burguês. Se pela lei da verossimilhança 

não seria possível imitar caracteres, afetos e ações desse indivíduo, por não ser 

“melhor” nem “pior”, cabe, então, ao romance desempenhar essa função50. Em 

outras palavras, a aproximação da narrativa romanesca à aparência de realidade 

historiográfica seria uma das formas simbólicas cuja função é a de legitimar a classe 

burguesa e tudo aquilo que se vinculasse a essa nova categoria social. 

Segundo Chaves de Mello, nesse momento, a arte de escrever entrava 

gradualmente a serviço da História51. A atitude de construir o romance à maneira do 

relato histórico limitava a ficcionalidade da literatura. Em História. Ficção. 

Literatura52, Lima assinala que desde Heródoto e, principalmente, Tucídides, a 

historiografia teria por aporia a verdade do que houve. Em contrapartida, o discurso 

ficcional, que em sua opinião se relaciona com o princípio mimético, não postularia 

uma verdade, mas a colocaria entre parêntesis. Assim, a literatura que se 

                                                 
50 De acordo com a Poética de Aristóteles, correspondia à epopéia e à tragédia imitar caracteres, 
afetos e ações dos homens de elevada índole, cabendo à comédia representar homens de pior 
condição.  
51 CHAVES DE MELLO, Maria Elizabeth. Veto e transgressão na literatura ocidental. In: __________. 
A difícil comunicação literária. Rio: Achiamé, 1987, p.19-61. 
52 LIMA, op. cit., p.21. 
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aproximava à escrita da história não admitia o “como se”, a condição do princípio 

ficcional “cuja regra básica é duvidar de si mesmo”53.  

A narrativa ficcional que utiliza o relato historiográfico como modelo é 

conhecida como literatura realista.  Propõe ser fiel à realidade e “evita el dejarse 

arrastrar a una actividad fantasiosa”54, a fim de conseguir a “objetividade” da 

narrativa de ficção. Há nisso, uma intenção de controlar o imaginário55. É uma 

resistência, portanto, ao sentido. Contudo, Barthes afirma que “el relato más realista 

que se pueda imaginar se desarrolla según vías irrealistas”56. Por isso mesmo, na 

tentativa de significar o “real” conotativamente, cria, na verdade, uma ilusão 

referencial tanto dentro do discurso ficcional, quanto fora dele.  

Esse crítico assinala que toda descrição realista é condicionada aos detalhes. 

E, por mais “inúteis” que eles pareçam, são essenciais ao relato realista. São os 

detalhes os responsáveis por fingir a denotação do “real” nesse tipo de narrativa; o 

que produz um efeito de realidade camuflando seu caráter verossímil. Nisso reside o 

realismo, discurso que aceita enunciados certificados simplesmente pelo referente 

mediado pela narrativa literária através da imaginação. 

Essa literatura realista prevaleceu durante o século XIX, período marcado 

pelo Positivismo. Como vimos, ela não priorizava o “irreal”. Sendo assim, aspectos 

mitológicos que permeavam na “Poesia”, na Antiguidade, não tinham lugar na prosa 

romanesca, visto que eram enquadrados no território do sobrenatural. Portanto, a 

realidade do Mito era considerada uma irrealidade para o pensamento racional que 

orientava a ciência e todas as disciplinas que se consideravam como tal. 

 

 

 

                                                 
53 Ibid. 
54 BARTHES, op. cit., p.99. 
55 LIMA, Luiz Costa. O controle do imaginário e a afirmação do romance. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2009. 
56 Ibid. op. cit., p.100. 
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3.1.1. MACONDO COMO ESPAÇO HISTÓRICO 

Na seção 3.1, dissertamos acerca dos conceitos de realismo e mimese. A 

partir dessa análise é possível examinar de que maneira Macondo se configura 

como se fosse um espaço histórico. Assinalamos que segundo Barthes, os detalhes 

por mais irrelevantes que pareçam têm uma função essencial na literatura realista, já 

que eles contribuem para criar o efeito de realidade. La hojarasca, apesar de se 

inserir dentro do discurso realista maravilhoso, com seu prólogo demonstra o vínculo 

que matem com a tradição realista. Esse texto, que precede a narrativa, é um relato 

escrito em primeira pessoa do plural, ou seja, o narrador fala em nome da 

comunidade macondina e apresenta o ponto de vista dela com respeito às 

transformações ocorridas em Macondo desde a chegada da comapañía bananera e 

la hojarasca. No prólogo, se entrecruzam a narração e a descrição, porém este 

método textual prevalece sobre aquele. O enunciador descreve com detalhes la 

hojarasca, assim como o espaço modificado e ocupado por ela. Isso pode ser 

verificado no seguinte fragmento: 

Hasta los desperdicios del amor triste de las ciudades nos llegaron en la 
hojarasca y construyeron pequeñas casas de madera, e hicieron primero un 
rincón donde medio catre era el sombrío hogar para una noche, y después 
todo una ruidosa calle clandestina, y después todo un pueblo de tolerancia 
dentro del pueblo.57 

Esse trecho exemplifica um movimento progressivo descrito através de 

detalhes que o atestam como um fenômeno real dentro do universo ficcional. Ali, o 

lugar de resguardo, de proteção, isto é, a casa, aparece representado, 

primeiramente, por um catre, que com o tempo se transformou em uma casa de 

madeira, depois em uma rua clandestina e barulhenta até, finalmente, tornar-se um 

“pueblo tolerante” dentro de Macondo. É interessante assinalar que, nesse contexto, 

o primeiro “pueblo” refere-se a uma geografia humana, a um conglomerado de 

pessoas com aspectos comuns. Contudo, a homogeneização não parte do interior 

da comunidade forasteira, já que a palavra “tolerância” pressupõe o respeito à 

diversidade. A supressão do caráter heterogêneo é direcionada, então, por um ponto 

de vista alheio. São os macondinos os que identificam esse grupo de pessoas 

                                                 
57 GARCÍA-MÁRQUEZ, op. cit., passim., p.55. 
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oriundas de outros lugares com o coletivo “hojarasca”. Nisso, observamos uma 

vontade de assinalar a diferença entre os nativos (os macondinos) e os forasteiros 

denominados de la hojarasca. 

Outro exemplo de um efeito de realidade que aparece no prólogo de La 

hojarasca consiste na determinação do lugar e tempo da enunciação. Esse texto 

teria sido escrito em Macondo, no ano de 1909, um período posterior à chegada da 

compañía bananera e la hojarasca. Assim, esse lugar imaginário torna-se histórico 

através de sua inserção em um continuum temporal. Por sua vez, Macondo dentro 

da narrativa funciona como um referente interno cuja história certifica os relatos que 

compõem La hojarasca.   

Essa novela se ambienta no ano de 1928, porém, através da memória dos 

narradores-personagem, retorna-se a um passado, imediato ou remoto. A narração 

privilegia o tempo presente. No entanto, volta-se para um tempo pretérito a fim 

compreender o momento que está sendo vivenciado. Também se alude a um futuro 

próximo. No entanto, essas projeções feitas não consistem em adivinhações, mas 

em fatos ou elementos que estabelecem uma coerência com esse presente. 

Em La hojarasca, percebemos tanto o uso de analepses, quanto o de 

prolepses. Por meio do primeiro mecanismo, retorna-se para instantes passados, 

como podemos observar a seguir: “'Son las dos y media.' Y recuerdo que a esta hora 

(mientras el tren pita en la última vuelta del pueblo) los muchachos están haciendo 

fila en la escuela para asistir a la primera clase de la tarde”58. Já com o segundo 

recurso se faz alusão a momentos futuros: “Dentro de un momento serán las tres”59.  

Notemos que os trechos citados fazem referência a tempos cronológicos: “las 

dos y media” e “las tres”. É importante levá-los em consideração, já que o primeiro 

marca o início da narrativa e o segundo coincide com o término da mesma. 

Comprovamos essa afirmação com o que El niño relata no final do livro: “Oigo otra 

                                                 
58 Ibid., p.19. 
59 Ibid., p.25. 
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vez el alcaraván y digo a mamá: '¿Lo oyes?' Y ella dice que sí, que deben ser las 

tres”60. 

Analisando esses dados, verificamos que o tempo narrativo em La hojarasca 

é de trinta minutos, aproximadamente. Durante esse intervalo, os narradores 

descrevem sensações, lugares - “El calor es sofocante en la pieza cerrada. Se oye 

el zumbido del sol por las calles, pero nada más. El aire es estancado, concreto; se 

siente la impresión de que podría torcérsele como una lámina de acero”61; – ações - 

“Entonces el alcalde se incorpora, la camisa abierta, sudorosa, enteramente 

trastornada la expresión”62 -; pessoas: 

Siempre creí que los muertos debían tener sombrero. Ahora veo que no. 
Veo que tienen la cabeza acerada y un pañuelo amarrado en la mandíbula. 
Veo que tienen la boca un poco abierta y que se ven, detrás de los labios 
morados, los dientes manchados e irregulares.63  

Portanto, percebemos que, em La hojarasca, são articulados, principalmente, 

o presente e o passado. Esse jogo temporal realiza-se a partir de memórias 

individuais - como as de El coronel e Isabel – e coletivas, como as dos veteranos, 

assim como também aquelas que são representadas pelo pasquim que circula pelo 

povoado e pela voz plural que enuncia no prólogo. 

Essas memórias são atualizadas através de uma associação de lembranças 

feitas, voluntária ou involuntariamente, pelos narradores-personagem. Essa cadeia 

de lembranças, por sua vez, está vinculada, sobretudo, aos sentidos da audição - 

“Oigo pitar el tren en la última vuelta. 'Son las dos y media', pienso...”64 –, do olfato - 

“ No hay en la casa un olor que yo no reconozca. Cuando me dejan solo en el 

corredor, cierro los ojos, estiro los brazos y camino. Pienso: 'Cuando sienta un olor a 

ron alcanforado, estaré en la pieza de mi abuelo.'”65 -  e da visão: 

Busco en la oscuridad de aquel baúl sin fondo sus baratijas dispersas. Está 
sin llave, en el otro rincón, con las mismas cosas que trajo hace veinticinco 

                                                 
60 Ibid., p.169. 
61 Ibid., p.12-13. 
62 Ibid., p.29. 
63 Ibid., p.14. 
64 Ibid., p.23. 
65 Ibid., p.83. 



 

28 

 

años. Yo recuerdo: Tenía dos camisas ordinarias, una caja de dientes, un 
retrato y ese viejo formulario empastado.66 

Neste fragmento, observamos que o barulho do trem é associado a uma 

determinada hora do dia - as catorze y trinta. Ademais, ao sentir um odor específico, 

El niño identifica o cômodo do seu avô estando com os olhos fechados. E, quando El 

coronel visualiza o baú de El doctor, lembra que nele estão as mesmas coisas que 

esse homem trouxera o dia em que o conheceu.  Portanto, percebemos que sons, 

cheiros e imagens contribuem para que a memória evidencie, através da lembrança, 

um acontecimento passado. É interessante apontar que, nos dois primeiros 

exemplos, as recordações não aparecem explicitadas, já que os narradores-

personagem utilizam o verbo “pensar”; algo que sim é evidenciado no terceiro. 

Talvez isso se deva ao fato de que as lembranças do horário em que passa o trem e 

do odor característico de um quarto estão mais próximas, temporalmente, dos 

sujeitos que as conservam, consciente ou inconscientemente.  

Em La hojarasca, a demarcação temporal é perceptível porque muitos 

acontecimentos são identificados por datas e, em alguns casos, por horas. Essa 

afirmação pode ser comprovada com o seguinte fragmento: 

“Son las dos y media”, pienso. Las dos y media del 12 de septiembre de 
1928; casi la misma hora de ese día de 1903 en que este hombre se sentó 
por primera vez a nuestra mesa y pidió hierba para comer.67  

Na novela de García Márquez, essas referências temporais, assim como sons 

e odores, são detalhes que somadas às descrições orientadas pela visão dos 

narradores-personagem criam um efeito de realidade. Ademais, em La hojarasca, 

percebemos a utilização de técnicas narrativas do discurso historiográfico, um 

recurso muito usado pela literatura realista para produzir um efeito referencial, com a 

finalidade de tornar verossímil o discurso ficcional, interna e externamente. Segundo 

Benjamin, o historicismo “se contenta em estabelecer um nexo causal entre vários 

momentos da história”.68 Isso significa que o presente é entendido como uma 

                                                 
66 ibid., p.34. 
67 ibid., p.35. 
68 BENJAMIN, Walter. “Sobre o conceito de história”. In:__________. Obras escolhidas I. Magia e 
técnica, arte e política. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. Prefácio de Jeanne-Marie Gagnebin. S. 
Paulo: Brasiliense, 1994, p.132. 
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conseqüência do passado e causa do futuro. Da mesma forma que o historicismo, 

na literatura realista se estabelece uma causalidade dentro da narrativa, que 

apresenta início, meio e fim.  

Em La hojarasca, a narrativa não começa pelo passado (início) até chegar ao 

presente (fim). Ao contrário, ela inicia no presente (1928), de onde se retorna ao 

passado (recente ou remoto). Isso não significa que nessa obra não se estabeleça 

um nexo causal, visto que nela se examina um momento anterior para explicar um 

atual. Essa maneira de expor e organizar o conteúdo, tentando entender o presente 

a partir do passado, demonstra uma aproximação de La hojarasca ao relato 

histórico. Nesse sentido, a obra do escritor colombiano se assemelha às narrativas, 

que criam uma aparência de realidade para certificar, através do referente histórico, 

as histórias que são contadas.  

Anteriormente, afirmamos que, na novela de García Márquez, a história de 

Macondo é utilizada como referente interno para certificar os relatos de El coronel, 

Isabel e El niño. Ainda que a narrativa de La hojarasca se ambiente no ano de 1928, 

as narrações desses personagens fazem referência às três etapas vivenciadas por 

Macondo. Pelos dados encontrados na novela, mais especificamente no relato de 

Isabel, esse lugar teria surgido a partir da junção de famílias que fugiam de uma 

guerra que tinha devastado outros locais. A essas famílias, com o tempo, foram se 

agregando outras, que se encontravam na mesma condição. Muitos depositaram 

suas esperanças em Macondo, já que era visto como “la tierra prometida, la paz y el 

Vellocino”69. Acreditava-se que em ali seria possível encontrar o bezerro de ouro:  

Mis padres huían de los azares de la guerra y buscaban un recodo próspero 
y tranquilo donde sentar sus reales y oyeron hablar del becerro de oro y 
vinieron a buscarlo en lo que entonces era un pueblo en formación, fundado 
por varias familias refugiadas…70  

Portanto, Macondo representava a realização do desejo de renovação e re-

edificação. Em virtude do imaginário produzido em torno desse lugar, com o 

transcurso do tempo migraram cada vez mais pessoas para Macondo, inclusive, ali, 
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instalou-se uma indústria. Foi essa vontade de prosperar a motivadora da chegada 

da compañía bananera e de la hojarasca – termo utilizado na obra para se referir 

aos indivíduos que trabalhavam para essa empresa. Esse acontecimento modificou 

esse lugar em vários aspectos. Houve um crescimento populacional que, 

conseqüentemente, propiciou a transformação do seu espaço geográfico.  Se antes 

Macondo era “un callejón con un río en un extremo y un corral para los muertos en el 

otro”71, aos poucos foi se alterando até inclusive dar a impressão de haver “un 

pueblo de tolerancia dentro del pueblo”72. Nessa época - um período mais próximo 

do presente de onde se enunciam os narradores-personagem - Macondo era 

habitado por macondinos e “forasteros”. Além disso, “allí vinieron, confundidos con la 

hojarasca humana, arrastrados por su impetuosa fuerza, los desperdicios de los 

almacenes, de los hospitales, de los salones de diversión, de las plantas 

eléctricas…”73  

Observamos, então, que com la hojarasca, chegaram a Macondo 

estabelecimentos que junto com a compañía bananera  movimentavam a economia 

desse local. Os donos dessa indústria proporcionavam salários, saúde, diversão e 

infra-estrutura em troca de “força de trabalho” e um espaço adequado para a 

plantação de bananas. Vemos, portanto, como funciona parte do sistema capitalista 

no universo macondino. 

Essas “novidades” interferiam, inclusive, na política de Macondo. Em uma 

ocasião, por exemplo, um dos médicos contratados para assistir os trabalhadores da 

compañía bananera sugeriu aos responsáveis pela administração pública a 

legalização dos profissionais de Macondo. A sugestão foi aceita e, rapidamente, se 

publicou o decreto. Essa legislação impediu que El doctor continuasse exercendo 

sua profissão por se negar a fazer o registro do seu título: 

Los médicos de la compañía no se conformaron con privarlo de hecho de 
sus medios de vida, sino que en el 1907, cuando ya no había en Macondo 
un paciente que se acordara de él y cuando él mismo había desistido de 
esperarlo, alguno de los médicos de las bananeras sugirió a la alcaldía que 

                                                 
71 Ibid., p.9. 
72 Ibid., p.10. 
73 Ibid. 



 

31 

 

exigiera a todos los profesionales del pueblo el registro de sus títulos.74  

Assim, enquanto Macondo prosperava graças à implantação da compañía 

bananera, El doctor via sua ruína. O que os macondinos não esperavam era que 

fracassariam da mesma forma que esse indivíduo. O progresso vivenciado por esse 

lugar foi ilusório. Depois de 1915, com a partida da compañía bananera, Macondo 

entrou em um estágio de decadência:  

Para entonces, la compañía bananera había acabado de exprimirnos, y se 
había ido de Macondo con los desperdicios de los desperdicios que había 
traído. Y con ellos se había ido la hojarasca, los últimos rastros de lo que 
fue el próspero Macondo de 1915. Aquí quedaba una aldea arruinada, con 
cuatro almacenes pobres y oscuros; ocupada por gente cesante y 
rencorosa, a quien atormentaban el recuerdo de un pasado próspero y la 
amargura de un presente agobiado y estático. Nada había entonces en el 
porvenir salvo un tenebroso y amenazante domingo electoral.75  

 À crise somaram-se as disputas políticas e, conseqüentemente, conflitos que 

propiciaram o surgimento de revoltas que deixaram muitos feridos. Estes eram 

tantos que os médicos não davam conta de assisti-los. Nessas circunstâncias as 

pessoas do povoado se lembraram de El doctor, que tinha se isolado após perceber 

que não poderia atuar mais como profissional da saúde: 

Él no debió de sentirse aludido, cuando apareció el edicto, un lunes, en las 
cuatro esquinas de la plaza. Fui yo quien le habló de la conveniencia de 
cumplir con ese requisito. Pero él, tranquilo, indiferente, se limitó a 
responder: “Yo no, coronel. No volveré a meterme en nada de eso”... 
Algunas semanas después, cuando el alcalde y su secretario se hicieron 
presentes en mi casa para exigirle la  presentación y el registro de su 
licencia, él se negó de manera rotunda a salir de la pieza.76  

 Mesmo conhecendo a necessidade dos macondinos, El doctor se recusou a 

ajudá-los. Essa atitude levou esses indivíduos a ditarem a sentença que consistia 

em negar a El doctor o direito de ser enterrado. Essa ação fez nascer um sentimento 

de rancor, que aumentava a cada dia. O povo de Macondo esperava pelo dia em 

que pudesse aplicar a justiça, não aquela baseada na lei divina nem na cívica, mas 

aquela que eles mesmos estabeleceram:  
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Ahora me doy cuenta de que el alcalde comparte los rencores del pueblo. 
Es un sentimiento alimentado durante diez años, desde aquella noche 
borrascosa en que trajeron los heridos a la puerta y le gritaron (porque no 
abrió; habló desde dentro); le gritaron: “Doctor, atienda a estos heridos que 
ya los otros médicos no dan abasto”, y todavía sin abrir (porque la puerta 
permaneció cerrada, los heridos acostados frente a ella): “Usted es el único 
médico que nos queda. Tiene que hacer una obra de caridad”; y él 
respondió (y tampoco entonces se abrió la puerta)...: “Se me olvidó todo lo 
que sabía de eso. Llévenlos a otra parte”, y siguió (porque desde entonces 
la puerta no se abrió jamás) con la puerta cerrada mientras el rencor crecía, 
se ramificaba, se convertía en una virulencia colectiva, que no daría tregua 
a Macondo en el resto de su vida para que en cada oído siguiera 
retumbando la sentencia – gritada esa noche- que condenó al doctor a 
pudrirse detrás de estas paredes.”77  

É importante destacar que as atitudes tomadas pela comunidade contra El 

doctor - primeiramente, a de privá-lo de exercer a medicina e, posteriormente, de 

proibir seu sepultamento - mostram posições em conflito entre os interesses 

coletivos e individuais. Nisso notamos, ademais um paradoxo humorado, visto que 

os macondinos tentam aplicar medidas que deveriam ser tomadas pela instituição 

médica.      

Essa tensão entre a comunidade macondina e El doctor inicia-se após esse 

acontecimento que resultou em inúmeros feridos. No entanto, a partir da morte 

desse indivíduo o conflito intensifica-se. Contudo, ele passa a ocorrer entre os 

macondinos e El coronel, seu amigo. Isso porque este homem, tendo conhecimento 

do ódio que o povo sentia por El doctor, decide opor-se a esses cidadãos e toma a 

iniciativa de sepultá-lo. Essa atitude é a motivadora da trama de La hojarasca, que 

se desenvolve em torno da morte de El doctor. Embora, este seja o “fio condutor” 

dessa narrativa, a história política e econômica de Macondo é essencial, pois, 

através dos fatos marcantes que aconteceram nesse lugar é possível localizar 

temporalmente episódios da história de El doctor, depois que chegou a Macondo. La 

hojarasca, portanto, constitui-se através do entrecruzamento dessas histórias. 

Sendo que a história referente à vida de El doctor, embora seja a motivadora da 

narrativa, encontra-se em um nível superficial. Então, como afirmamos 

anteriormente, a história de Macondo estaria em um nível mais profundo. Dessa 

forma, ela pode funcionar como um referente interno fundamentando e certificado as 

demais histórias.     
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É relevante assinalar que Macondo é um lugar imaginário, mas, através do 

efeito de realidade, torna-se verossímil dentro do discurso ficcional. Além disso, a 

configuração de Macondo, como se fosse um lugar histórico, permite estabelecer 

analogias entre esse lugar, Colômbia e alguns países da América Central. Isso 

porque apresentam pontos em comum. Já comentamos que, no início do século XX, 

uma empresa estrangeira ligada à produção de banana instalou-se em Macondo. 

Analisando a História, verificamos que, nesse período, Colômbia e países centro-

americanos sujeitaram-se ao sistema neocolonialista.  

Em História da América Latina: história de meio século78, Halperin Donghi 

comenta que, no final do século XIX, a United Fruit Company se instalou na região 

norte de Colômbia para dar continuidade a seu processo expansionista. Essa 

indústria norte-americana era responsável pela produção de banana na América 

Central e decidiu estendê-la para esse país. Segundo o estudioso, a United Fruit 

Company proporcionou a esses territórios uma infra-estrutura que, na verdade, era 

para seu próprio benefício. Essa corporação instalou nesses lugares a eletricidade e 

construiu ferrovias, com objetivo de facilitar o escoamento das matérias-primas e 

mercadorias. Isso tudo teria sido possível graças aos financiamentos que recebia 

dos governantes tanto da Colômbia, quanto dos países de Centro América.  

A partir do que foi exposto nesta seção, verificamos que uma das figurações 

de Macondo dentro de La hojarasca efetua-se através de sua história. Portanto, 

esse lugar imaginário se conforma como se fosse um espaço histórico. Assim, ele se 

torna um referente com o qual são acreditados os relatos dos narradores-

personagem que vivenciam uma mesma situação e, através do fluxo de consciência, 

transitam pelo tempo em busca de explicações que permitam a compreensão de um 

presente decadente. 

 

 

                                                 
78 HALPERIN-DONGHI, Túlio. História da América Latina: história de meio século. 3ª Ed.. Rio de 
janeiro: Paz e Terra, 1975, p.124-315.  
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3.2. O MITO NAS SOCIEDADES ARCAICAS E NAS MODERNAS  

Eliade, em O mito do eterno retorno79, elabora uma análise acerca das 

concepções do “ser” e da “realidade” que as sociedades arcaicas exprimiam por 

meio dos símbolos, mitos e ritos. Para esses grupos um objeto ou uma ação 

humana adquiria valor e, dessa forma, integrava a realidade se estivesse ligada ao 

universo transcendental. O mundo existe, portanto, a partir de um ato de criação 

sobrenatural. Por esse motivo, o homem arcaico direcionava sua vida em função do 

modelo sagrado instaurado no princípio. As ações humanas e os objetos que 

circundam o homem, nada mais são do que réplicas de atos e elementos divinos. 

Essa concepção de realidade é similar à platônica, que compreende o mundo dos 

homens como uma imitação do universo das idéias.  

As sociedades arcaicas, através do mito, contavam a gênese desses 

acontecimentos. Narrar a origem de tudo significava presentificar, por meio da 

palavra, o tempo primordial. Assim, esse momento ao se configurar no mito era 

eternizado.  Segundo Mielietinski: 

(...) o mito cria uma espécie de nova “realidade suprema” fantástica, que 
paradoxalmente é percebida pelos portadores de uma tradição mitológica 
correspondente como origem e protótipo ideal... dessas formas de vida. Em 
termos práticos, a modelação mitológica se realiza mediante a narração de 
alguns acontecimentos do passado (...) Todo avanço suficientemente 
importante (...) projeta-se no passado, no fundo do tempo mitológico, insere-
se na narração sobre o passado e em um sistema semântico estável80. 

Dentro desse processo da narração mitológica a memória tinha um papel 

fundamental, visto que, por meio dela, efetuava-se o retorno ao período inicial. 

Eliade considera esse tempo mítico das origens uma transfiguração ativa e criadora 

dos Entes Sobrenaturais. “Ao recitar os mitos, reintegra-se àquele tempo fabuloso... 

sai-se do tempo profano, cronológico, ingressando num tempo qualitativamente 

diferente, um tempo ‘sagrado’, ao mesmo tempo primordial e indefinidamente 

recuperável”81. 
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81 ELIADE, op. cit., p. 21. 
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Para Lima, o discurso mitológico é uma concentração de respostas diversas 

às necessidade mentais dos grupos primitivos. “O mito fornece uma explicação para 

as relações que esse grupo privilegia, para suas instituições e costumes; para a 

natureza que o teriam engendrado”82. 

O crítico ainda aponta para o fato de o mito ser a matriz tanto da épica quanto 

da historiografia. O primeiro filão, a poesia épica, não se justifica a partir de 

formulações teóricas, mas pela tentativa de livrar do esquecimento aqueles cujos 

feitos nomeavam. Ao contrario, a história, que insistia em desvincular-se da poesia, 

pretendia a teorização a partir dos registros do que aconteceu.  O universo do 

possível, o que poderia ter acontecido não encontrava espaço dentro dos relatos 

historiográficos. Essa distinção é referida por Aristóteles em sua Poética na qual 

afirma que o poeta difere do historiador porque este trataria dos fatos sucedidos, 

enquanto aquele narraria o que poderia acontecer segundo a verossimilhança e a 

necessidade.  

Ademais, o filósofo admite o caráter fabulador do mito que estaria presente na 

poesia. Contudo, a partir do século XVIII, esse vínculo entre o mito e a literatura 

sofre um desgaste em virtude da ascensão do romance e de sua aproximação com 

narrativa historiográfica. A prosa romanesca objetiva, então, representar o universo 

histórico, concreto. Ela mantém sua filiação com a épica através do aspecto 

narrativo, mas não apresenta a articulação entre o mundo sobrenatural e o humano 

presente nos gêneros clássicos.  

Na literatura anterior ao romance, eram representados objetos e ações de 

caráter universal. Na Poética, podemos perceber que os três gêneros clássicos 

tinham suas particularidades, porém se aproximavam através do mito e do aspecto 

universal inerente a tudo o que representavam. Os personagens, por exemplo, não 

eram apresentadas de forma individualizada, apareciam representando uma 

entidade divina ou humana (o estado, categorias sociais etc.). Portanto, eles se 

configuravam como protótipos ora de seres sobrenaturais, ora de seres humanos 

que representam aspectos universais.   
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Esse caráter universal é um dos elementos que em um princípio o romance 

deixara a um lado em prol da individualidade. Na narrativa romanesca, os 

personagens não deixam de estar inseridos dentro de uma coletividade. Isso se 

verifica, por exemplo, através do nome com o qual ele se vincula a uma determinada 

classe social. Apesar disso, por meio da explicitação dos caracteres internos dos 

personagens, efetua-se a individualização dos mesmos. No romance, as 

particularidades se sobrepõem à universalidade representada através dos 

arquétipos que representam, por exemplo, aspectos humanos que transcendem no 

tempo, ao contrário dos personagens romanescos que, por serem singularizados, só 

existirão em virtude do tempo de vida que um indivíduo possui. Tudo, para respeitar 

a verossimilhança. Além disso, os seres humanos não vivem mais do que um 

século. Por essa razão, sua história se enquadra dentro de um tempo recente do 

qual ainda pode dar-se testemunho. Dessa forma, não atuaria o imaginário que 

contribui para criação do mito.  

O mito refere-se a um momento longínquo que dificilmente pode ser 

aprendido. Eliade, citando Caraman, afirma que a recordação de um personagem 

autentica não perdura por mais de dois ou três séculos na memória popular. Isso 

ocorre em virtude da dificuldade que essa memória tem de reter acontecimentos 

“individuais” e figuras “autenticas”. Esses personagens históricos seriam assimilados 

ao modelo mítico (herói, etc.) e o acontecimento seria integrado à categoria das 

ações míticas. Por esse motivo, a memória popular recorre a categorias e 

arquétipos, ao em vez de acontecimentos e personagens.  

Um ato de criação é, portanto, uma categoria mítica. Ele se instaura nos 

tempos primordiais, dos quais não há testemunho que comprove como se efetuaram 

os acontecimentos. As referências a esse fato são espectros universais que através 

de símbolos e metáforas são mitificados. O retorno ao princípio se insere dentro de 

um tempo cíclico e circular. Por essa razão, a repetição é própria do mito. A 

representação de um ato humano ou de um acontecimento é simbolizada por meio 

do arquétipo que, segundo Mielietinski, na “psicologia analítica” junguiana, tornou-se 

sinônimo do inconsciente coletivo. Para essa corrente da psicologia, “psiquismo em 

si, no fundo pouco relacionado com o mundo exterior, é proclamado por ele fonte 
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definitiva da formação quer dos caracteres humanos, quer das estruturas 

metafóricas da imaginação”83. Na visão do estudioso russo, Jung acredita que o 

inconsciente estaria totalmente voltado para interioridade humana. Por isso, certas 

imagens ou motivos míticos são similares às imagens presentes nos sonhos e 

fantasias do homem. Elas integrariam o inconsciente coletivo e categorias do 

pensamento simbólico que se transfiguram em arquétipos. Segundo Mielietinski, o 

caráter individual e ao mesmo tempo universal, próprio da mente humana, 

propiciaria sua interpretação em termos simbólico-mitológicos. 

Na terceira parte de seu livro intitulado A poética do mito, o crítico russo 

elabora um estudo acerca do “mitologismo” na literatura do século XX. De acordo 

com o autor, a mitologia está na gênese da arte dessa época. A relação entre ambas 

se estabeleceria através do folclore, que, em sua opinião, seria o responsável pelo 

surgimento do conto maravilhoso e do epos heróico. Estes tipos de narrativas seriam 

os canais, por meio dos quais, a literatura assimilaria a tradição mitológica. Eles 

representam, portanto, uma superação da mitologia. 

Mielietinski assinala que “é próprio do mito a realização de concepções gerais 

numa forma concreto-sensorial, aquela metaforicidade que é específica da arte e por 

esta herdada até certo ponto da mitologia”84. Contudo, a criação de mitos se 

realizaria a partir de um princípio poético-inconsciente, motivo pelo qual não 

poderíamos defini-los como procedimentos artísticos, meios de expressão, estilos e 

objetos.  

 No período clássico, a aproximação entre a literatura e a mitologia foi 

possível graças ao caráter verossímil presente nelas. O logos só fazia parte da 

elaboração de narrativas historiográficas cuja função residia em relatar o que 

“verdadeiramente” aconteceu. Entretanto, como mencionamos na secção 3.1, partir 

do século XVIII, a literatura se afasta da mitologia e se aproxima da racionalidade do 

relato histórico. No século XIX, devido ao pensamento positivista essa distância 

entre a literatura e o mito aumenta. Não obstante, no século XX, há um retorno ao 
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pensamento primitivo como forma de superar os limites histórico-sociais e espaço-

temporais. Esse fenômeno conhecido como “mitologismo” se apresenta no romance, 

por exemplo, como um procedimento artístico ou como visão do mundo que justifica 

esse artifício. A estética modernista o incorpora a fim de mostrar as frustrações com 

o “historicismo”, o temor aos abalos históricos e a descrença em que os avanços 

sociais transformarão a consciência humana.  

Mielietinski afirma que “Enquanto fenômeno do modernismo, o mitologismo 

foi, incontestavelmente, produto da tomada de consciência da crise da cultura em 

seu conjunto, o que levou à frustração no racionalismo positivista e no 

evolucionismo, na concepção liberal de progresso social”85. Através desse fenômeno 

se transgrediam o limite histórico-social e espaço-temporal para elucidar o conteúdo 

universalmente humano. Isso configurou um dos momentos de transição do realismo 

do século XIX para o modernismo. A linguagem mitológica, devido à sua constituição 

simbólica, permitiu a descrição dos eternos modelos de comportamento individual e 

social, apontando certas leis essenciais do cosmos social e natural. 

O repúdio à história visível no século XX, segundo Eliade, manifestava-se nas 

sociedades arcaicas. Esses grupos “se defendiam dela abolindo-a periodicamente 

graças à repetição da cosmogonia e à regeneração periódica do tempo, ou 

atribuindo aos acontecimentos históricos um significado meta-histórico, significado 

esse que não só era consolador como, sobretudo, coerente, ou seja, susceptível de 

se integrar num sistema bem articulado em que o Cosmos e a existência humana 

tinham cada um, a sua razão de ser”86. 

Ainda de acordo com esse estudioso, a concepção do tempo cíclico e o 

retorno à origem dos acontecimentos dominaram até o século XVII, quando, 

paralelamente, iniciou-se a teoria do progresso lineal da história. Instaurou-se a 

crença num progresso infinito que dominou no século XIX, graças ao triunfo das 

idéias evolucionistas. 

                                                 
85 Ibid, p.3. 
86 ELIADE, op. cit., p.154. 
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Através da concepção causal do tempo, o romance se aproxima da história e 

se afasta da narrativa mítica. Entretanto, como Mielietinski e Eliade apontam, o 

século XX testemunha a reação contra a linearidade histórica que germinou no 

século anterior quando Nietzsche reinterpreta a teoria dos ciclos com intuito de 

apresentar outra forma de pensar a história. Sua concepção do “eterno retorno” se 

manifesta no seguinte fragmento, retirado dos aforismos 341 de A gaia ciência:  

Esta vida, como você a está vivendo e já viveu, você a terá de viver mais 
uma vez e por incontáveis vezes; e nada haverá de novo nela, mas cada 
dor e cada prazer e cada suspiro e pensamento, e tudo o que é 
inefavelmente grande e pequeno em sua vida, terão de lhe suceder 
novamente, tudo na mesma seqüência e ordem– e assim também essa 
aranha e esse luar entre as árvores, e também esse instante e eu mesmo. A 
perene ampulheta do existir será sempre virada novamente – e você com 
ela, partícula de poeira!87 

Para Nietzsche, não se efetua um continuum progressivo, mas uma 

circularidade, na qual a eterna repetição se torna intrínseca à história. É, portanto, a 

partir desse intelectual que se instaura a moderna releitura das teorias cíclicas que 

se difundem durante o século XX, assim como os estudos vinculados à re-

significação do mito da eterna repetição. As novas formulações de um mito arcaico 

revelam o desejo de encontrar um significado e uma justificativa trans-histórica para 

os acontecimentos históricos. De certa forma, há nisso um questionamento ao 

Positivismo, que influenciou o pensamento do século XIX e orientou a compreensão 

de uma história evolutiva com a qual se acreditava na “novidade” e na superação 

dos fracassos anteriores ao presente. 

No território literário, essa postura crítica se manifesta, por exemplo, através 

da desconstrução da linearidade dos romances inspirados pela narrativa histórica. 

As obras que se enquadram dentro do mitologismo não aderem ao modelo canônico 

que segue uma escala progressiva com início, meio e fim. Ao contrário, essas 

narrativas se realizam por meio do entrecruzamento dessas etapas que compõem a 

prosa tradicional.  

                                                 
87 NIETZSCHE, Friedrich. A gaia ciência  - aforismo 341.  Disponível em: 
<http://www.fafich.ufmg.br/~labfil/cultura_arte_trabalho_arquivos/nietzsche_aforismo_354.pdf> 
Acesso em: 31 out 2011. 
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Esse posicionamento crítico de Nietzsche e dos demais intelectuais que 

aderem à mitologia é visível em García Márquez. No entanto, em La hojarasca, o 

escritor ironiza não só o estatuto progressivo da história, mas também o caráter 

circular e repetitivo do mito. Nessa novela, o autor colombiano cria a ilusão tanto de 

uma evolução histórica de Macondo ao apresentar a fundação, o auge e a ruína 

desse lugar, como também produz a ilusão de que Macondo estaria inserido no 

tempo mítico, visto que, nessa obra, elementos míticos são concebidos como 

históricos. Em La hojarasca, Isabel retoma o relato de Meme que se configura com 

uma linguagem mitológica, a partir de uma perspectiva histórica. Portanto, a filha de 

El coronel transforma os elementos mitificados por Meme em referentes históricos 

do passado de Macondo.  

Considerando o que foi discutido nesta seção acerca da significação do mito 

para as sociedades arcaicas e modernas, a seguir, apresentaremos um estudo que 

objetiva compreender a configuração de Macondo como um espaço mítico.   

 

 

 

3.2.1.  MACONDO COMO ESPAÇO MÍTICO 

Anteriormente, comentamos que Macondo é o espaço onde se desenvolve a 

narrativa de La hojarasca. Ademais, esse lugar é utilizado como um referente interno 

através dos eventos que marcaram sua história. Muitas vezes, esses 

acontecimentos aparecem demarcados por datas que estão inseridas dentro de um 

tempo histórico. Dessa maneira, cria-se um efeito referencial, tornando possível a 

certificação dos relatos dos narradores-personagem - El coronel, Isabel e El niño.  

Embora a narrativa de La hojarasca ocorra em um tempo presente, 1928, há 

sempre voltas ao passado, na tentativa de encontrar essas referências históricas 

que se enquadram em um continuum temporal. Contudo, existe uma etapa da 

história de Macondo que não está definida por datas, nem por nenhum outro 
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marcador temporal que permita a determinação desse período dentro de um 

pretérito. Esse momento ao qual nos referimos diz respeito aos primórdios de 

Macondo. Portanto, em sua etapa inicial, esse lugar encontra-se fora de um tempo 

histórico e imerso em um tempo mítico. 

Na seção anterior, assinalamos que o mito conta o início do universo, por isso 

os tempos originais são míticos. Assim, a ausência de dados concretos justifica a 

imagem mítica criada entorno ao surgimento do mundo e, por conseguinte, de 

qualquer coisa ou lugar. Em La hojarasca, os poucos elementos apresentados a 

respeito da gênese de Macondo permitem sua configuração como um espaço mítico. 

Isso é possível enquanto esse local se apresenta inserido em um tempo mítico, já 

que, quando se enquadra dentro de um tempo linear e concreto, Macondo figura 

como um espaço histórico sendo utilizado como referente interno dentro da 

narrativa.   

Em La hojarasca, a imagem mítica de Macondo é percebida, principalmente, 

na narração. Essa figuração ocorre quando Isabel se lembra da conversa que teve 

com Meme antes de se casar. Nessa ocasião, Meme não trabalhava mais na casa 

de Isabel. Aquela, ao contrário de El doctor, o homem com quem vivia em 

concubinato, conseguiu prosperar graças à chegada da companhia bananera e de la 

hojarasca. Primeiro, abriu um botequim, que pela insistência de seus vizinhos teve 

que transformá-lo numa miscelânea. Ali, atendia seus clientes e costurava, numa 

das quatro Domestic que havia em Macondo.  

Ao parecer, Meme estava inserida no mesmo processo de mudança pelo qual 

esse lugar passou após a chegada da compañia bananera e de la hojarasca. 

Anteriormente, na seção 3.1.1, apontamos para as transformações sofridas por 

Macondo com a vinda dessa indústria junto com indivíduos de diferentes lugares que 

seriam empregados por ela nas plantações de bananas e demais instalações 

administradas por essa corporação. Durante a estadia da compañia bananera e de 

la hojarasca, Macondo e seus habitantes foram beneficiados em virtude do dinheiro 

que era introduzido nesse lugar para a instalação dessa indústria e dos aparatos dos 

quais ela disporia com a finalidade de propiciar seu funcionamento e a locomoção de 

trabalhadores e mercadorias. Nesse momento, Macondo vivenciou certo progresso.   
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Quando Isabel faz referência a essa etapa assinala, além das mudanças, a 

forte presença do dinheiro que era ganho em troca da força de trabalho empregada 

nas plantações. Segundo ela, Macondo passava por um bom momento no qual tudo 

prosperava. Inclusive, durante o tempo de lazer, nos sábados à noite, as pessoas 

esbanjavam seu dinheiro nos lugares de diversão que havia em Macondo. Para 

muitos macondinos, essa era a melhor etapa desse lugar. Entretanto, Isabel observa 

que, para Meme, esse período não tinha valor. Ela desejava permanecer no 

passado, em uma “sola edad estática y sin tiempo”88. Na visão de Meme, os 

primórdios eram melhores que esse presente vivenciado por Macondo durante a 

permanência da compañía bananera. Através da memória, Meme “ponía otra vez en 

movimiento su tiempo personal”89 e se perdia em seus labirintos, adentrando “en el 

pasado con ese entusiasmo nostálgico y triste”90.  

Meme é uma indígena descendente dos Guajiros. Isso significa que ela 

concebe a realidade à maneira das sociedades arcaicas. Ambas renegam o 

presente histórico e admitem o tempo mítico como real. Nesse caso, o tempo 

concreto não apresenta nenhum valor positivo, visto que é associado ao universo do 

profano. Assim, diferencia-se o tempo histórico do tempo mítico, que é vinculado ao 

sagrado, em virtude da relação com o mundo transcendental. O fragmento a seguir é 

um exemplo dessa concepção sagrada do tempo mítico:     

Meme, con su recia expresión aindiada, su cabello liso y grueso como crin 
de caballo o cola de caballo, parecía un ídolo sentado, verde y espectral en 
el caliente  cuartito de la trastienda, hablando como lo habría hecho un ídolo 
que se hubiera puesto a recordar su antigua existencia terrena.91 
 

No trecho acima, notamos que, no instante em que Meme rememora os 

primórdios, Isabel a compara com uma divindade. Por meio dessa analogia, Meme 

de certa forma é sacralizada. Ela, dentro de La hojarasca, representa um arquétipo 

das sociedades primitivas cujo passado se torna real graças à sua associação com 

sobrenatural. Assim, tudo o que essa personagem profere com respeito a um 

pretérito adquire uma configuração mítica. Meme conta para Isabel como e por que 

                                                 
88 GARCÍA-MÁRQUEZ, op. cit., p.46. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Ibid., p.50. 
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os pais de Isabel chegaram a Macondo. Segundo Meme, eles teriam iniciado sua 

peregrinação porque, assim como os fundadores de Macondo, fugiam de uma 

guerra e procuravam um local onde pudessem reconstruir suas vidas. 

El coronel e sua esposa ouviram falar do bezerro de ouro, então, decidiram 

buscá-lo em Macondo, um lugar que ainda estava em formação. Essa atitude 

demonstra, mais uma vez, a presença do mito em La hojarasca. Isso porque o 

bezerro de ouro é uma figura mítica, já que é a representação de um deus. Ao 

lermos algumas passagens da Bíblia, encontramos referências ao bezerro de ouro92. 

No livro de Êxodo, narra-se a história de quando Israel foi escravizado por Egito e, 

após sua libertação, o povo israelense peregrinou durante quarenta anos em busca 

da terra prometida por Deus, Canaan. Entretanto, em um momento da viagem, 

quando estava cansado de padecer a procura do lugar prometido, Israel se revolta 

contra Deus e decide construir um bezerro de ouro que representaria a manifestação 

física de uma deidade, à qual renderia adoração. É interessante perceber que o 

surgimento desse ídolo ocorre durante uma peregrinação e que ao criar o bezerro de 

ouro o povo de Israel projetou seus desejos, principalmente, a vontade de encontrar 

um lugar onde pudesse se estabelecer e refazer sua vida.   

A respeito do ato de peregrinar, Eliade assinala que, na mitologia, esse 

movimento migratório conduz para um “centro”, que corresponderia à zona do 

sagrado por simbolizar um protótipo do “Centro”, lugar onde teriam surgido as 

primícias terrenas. Esse sítio representaria o ponto de encontro entre o Céu, a Terra 

e o Inferno. O acesso a esse “Centro” ou aos seus protótipos significa uma 

santificação, uma iniciação, portanto, uma existência. Ali, o Caos teria se 

transformado em Cosmos, originando, assim, o mundo. Para o estudioso, qualquer 

território ocupado com vista a uma fixação ou a sua utilização como “espaço vital” 

reproduz de certa forma esse ato cosmogônico. Dessa maneira, tudo se funda em 

um “centro” que é uma réplica do arquétipo onde teria se realizado toda a Criação. 

Seguindo essa lógica apresentada por Eliade, podemos afirmar que Macondo 

representa um “centro”, visto que sua fundação é a repetição de um ato de criação. 

                                                 
92

 EXODO 32:1-35. In: LA SANTA BÍBLIA. Ed.: Sociedades Bíblicas Unidas, 1960.  
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Isso ocorre, inclusive, no aspecto simbólico. Mielietinski assinala que o modelo do 

conjunto do cosmo mais difundido corresponde à figura de uma árvore gigantesca. 

Procurando o significado do termo “macondo”, no dicionário da Real Academia, 

encontramos a seguinte acepção:   

macondo. 
1. m. Col. Árbol corpulento de la familia de las Bombacáceas, semejante a 
la ceiba, que alcanza de 30 a 40 m de altura.93 

 
Através dessa definição, percebemos que o vínculo de Macondo com o centro 

cósmico se realiza por meio da repetição de um ato de criação, assim como, pela 

sua identificação com uma árvore. Segundo Mielietinski, o estudioso V. N. Toporóv: 

“considera a árvore universal como modelo ideal de processos dinâmicos 
(em linha vertical) e simultaneamente de estrutura estável (em linha 
horizontal), como cosmovisão principal e organizadora dos demais 
elementos para toda uma época na história da cosmovisão da 
humanidade”.94  

 

Para Mielietinski, esse modelo cósmico “vertical” está vinculado a uma divisão 

tricotômica de céu, terra e mundo subterrâneo. Essa estrutura corresponderia ao 

resultado da oposição “alto” e “baixo”. A primeira orientação estaria vinculada à 

morada dos deuses e das pessoas escolhidas após a morte. Já a segunda direção 

estaria relacionada com mundo subterrâneo onde habitariam os demônios e os 

mortos. Nessa dicotomia, a terra seria o lugar de conexão entre esses dois espaços 

e corresponderia ao mundo dos vivos, os quais seriam condicionados a partir de 

ações transcendentais. 

Em La hojarasca, Macondo aparece limitado aos extremos por um rio e um 

cemitério. Isso, em sua configuração geográfica anterior à chegada da compañía 

bananera e de la hojarasca. Segundo Mielietinski, em várias mitologias, “o cosmo se 

orienta por um grande rio em torno do qual concentram-se a vida econômica e 

religiosa”95. O rio, então, seria o motivador da existência e conseqüente 

sobrevivência de uma comunidade. Da mesma forma que esse espaço aquático, o 

                                                 
93 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA. Disponível em: < http://www.rae.es/rae.html> Acesso em: 
11 fev. 2011. 
94 MIELIETINSKI, op. cit., p.250. 
95  Ibid., p.253. 
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cemitério também apresenta uma importância significativa. Este lugar é o terreno 

que representa uma fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos. Assim como o 

rio, o cementério tem uma relevância religiosa e simbólica para o homem. É um 

espaço intermediário entre os humanos e o mundo sobrenatural. Embora, infiramos 

que Macondo tenha surgido a partir do rio, acreditamos que o nome desse povoado 

tenha se originado por causa do cemitério. Isso porque, ali há uma expressiva 

quantidade de ceibas, árvores similares aos macondos.     

 Portanto, Macondo representa um protótipo do “Centro” que com uma força 

centrípeta atraiu diversos indivíduos que desejavam reconstruir suas vidas 

destruídas pela guerra. Entorno ao universo macondino, criou-se um imaginário, 

assim como aconteceu com América, após sua descoberta. Da mesma forma que os 

primeiros colonizadores acreditavam que América era o paraíso terreno, em La 

hojarasca, os migrantes viam Macondo como a terra prometida, a paz e o velocino. 

A partir disso, notamos que este lugar simboliza a concretização de um ideal. 

Macondo, que ainda era um povoado em formação, foi o local apropriado para a 

reedificação daquelas vidas devastadas pela guerra. 

Na mitologia, é persistente a fuga de pessoas e a conseqüente procura de um 

lugar para se assentar. Esse movimento migratório seria motivado por um fator 

escatológico, como uma guerra. Notamos nisso, um movimento circular próprio do 

mito. Ele se efetua na continuidade que se estabelece entre o fim e o início de algo. 

No caso de Macondo, verificamos que seu surgimento foi possível graças à ruína de 

outros lugares. É interessante assinalar que, essa relação fim/início que caracteriza 

a gênese de Macondo, também determina a fixação de El coronel e sua família 

nesse local. Isso acontece porque a morte da esposa desse indivíduo ocorre em 

virtude do nascimento de Isabel. No seguinte fragmento, podemos perceber essa 

tensão que se manifesta através da aproximação entre a vida e a morte: 

Tal vez en el espíritu de mi padre maduraba la simiente del resentimiento, 
pero venía dispuesto a echar raíces contra viento y marea, mientras 
aguardaba a que mi madre tuviera ese hijo que le creció en el vientre 
durante la travesía y que le iba dando muerte progresivamente a medida 
que  se acercaba la hora del parto.96 

                                                 
96 GARCÍA-MÁRQUEZ, op. cit., p.49. 
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  Neste trecho, observamos que Isabel, além de vincular seu nascimento com 

a morte de sua mãe, cogita a possibilidade dessa morte ser o motivo do surgimento 

de um ressentimento em El coronel. Quiçá, isso justifique por que esse homem 

apresenta uma constante resistência com respeito aos macondinos. Como 

mencionamos anteriormente, El coronel direcionava suas ações de acordo com os 

dogmas religiosos. Um deles consistia em realizar o sepultamento dos mortos. Essa 

fidelidade aos preceitos cristãos foi um dos motivos pelos quais esse indivíduo se 

opôs a decisão macondina que tentava impedir o enterro de El doctor.  

Essa demonstração de fé de El coronel e sua ligação com o universo 

transcendental também podem ser percebidas através de sua vontade de restaurar 

um altar com todos os santos em cada lugar que parava, durante sua peregrinação. 

Notamos nisso, outra similaridade com as culturas primitivas, as quais se 

esmeravam por realizar rituais, com a finalidade de se religar com mundo 

sobrenatural. A constante reedificação do santuário, de certa forma, significa um 

ritual que segue um modelo extraterrestre localizado em um nível cósmico e 

superior.  

Portanto, notamos que, em La hojarasca, o discurso mitológico é uma 

constância, assim como o discurso histórico. No início deste capítulo, verificamos 

que a existência desse paradoxo é possível graças ao discurso realista maravilhoso. 

Isso porque ele renova a literatura ao questionar as tradições clássicas e realistas, 

que tornavam inverossímil a coexistência do Mito e da História. Devido à articulação 

entre o realismo, mimese e mito que se efetua no realismo maravilhoso, foi possível 

compreender, assim, a configuração de Macondo como um espaço mítico e um 

espaço histórico.  

Em virtude da relevância desse lugar para a narrativa de La hojarasca e das 

possibilidades de análise da espacialidade que essa novela proporciona, a seguir, 

realizaremos um estudo que objetiva entender como o espaço macondino é 

produzido a partir de diferentes pontos de vista. 
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4. MACONDO: UM CRONOTOPO PRODUZIDO POR MÚLTIPLOS PONTOS 

DE VISTA 

No terceiro capítulo, apresentamos algumas considerações sobre os 

conceitos de realismo, mimese, mito e realismo maravilhoso. Foi relevante discutir 

acerca desses assuntos para compreender como se efetuava, em La hojarasca, o 

diálogo entre esses discursos. Além disso, examinar a complexidade dos conceitos 

citados permitiu observar que o espaço onde se desenvolve a narrativa dessa 

novela se configura de maneira paradoxal. Macondo de La hojarasca é, portanto, 

constituído de matéria realista e mitológica. Verificamos que esse lugar se conforma 

de detalhes, como sua determinação temporal efetuada no momento da chegada da 

compañía bananera, la hojarasca e El doctor. A partir desse acontecimento, 

Macondo se incorpora em um tempo linear se tornando um espaço histórico. 

Contudo, observamos que através das informações disponíveis acerca da fundação 

desse local, Macondo se instala em um tempo sem tempo, com poucas referências. 

Isso contribuiu para a criação da imagem mítica desse lugar. Assim, constatamos 

que, por meio dos artifícios do realismo maravilhoso, foi viável a existência desse 

espaço antagônico.  

Ademais do estudo apresentado anteriormente, pretendemos examinar, neste 

capítulo, como Macondo é produzido a partir da articulação de três pontos de vista, 

manipulados por um narrador em terceira pessoa. A respeito do ponto de vista há 

inúmeras teorias que objetivam sua problematização. No entanto, em “Discours du 
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récit”97, Genette afirma que a maioria dos trabalhos que dissertam sobre essa 

categoria narrativa apresentam deficiências porque não estabelecem uma 

diferenciação clara entre  a “voz” – instrumento com o qual se enuncia o relato - e o 

“modo” - maneira como ele é apresentado. Em muitos casos, os teóricos 

confundiriam o narrador com aquele cujo olhar orienta a perspectiva da narrativa. 

Por isso, segundo o crítico francês, é necessário identificar quem fala e quem vê em 

uma prosa ficcional. É fundamental perceber essa diferenciação dentro de uma 

narrativa. Entretanto, não podemos deixar de considerar que há momentos em que a 

“voz” e a “visão” são direcionadas por uma ou mais instâncias internas, como os 

narradores-personagem. Neste caso, eles narram sempre a partir das percepções e 

conhecimento de mundo de cada um.  

Quando Genette examina o aspecto modal da narrativa, somente o vincula à 

categoria “ponto de vista”.  Em sua análise, ele define “distância” e “perspectiva” 

como as modalidades essenciais por meio das quais é regulada a informação de 

uma narrativa. Isso significa que a partir delas é determinado o “modo” do relato. 

Segundo o crítico francés: 

le récit peut fournir au lecteur plus ou moins de détails, et de façon plus ou 
moins directe, et sembler ainsi (pour reprendre une métaphore spatiale 
courante et commode, à condition de ne pas la prendre à la lettre) se tenir à 
plus ou moins grande distance de ce qu’il raconte; il peut aussi choisir de 
régler l’information qu’il livre, non plus par cette sorte de filtrage uniforme, 
mais selon les capacités de connaissance de telle ou telle partie prenante 
de l’histoire (personnages ou groupe de personnages), dont il adoptera ou 
feindra d’adopter ce que l’on nomme couramment la “vision” ou le “point de 
vue”, semblant alors prendre à l’égard de l’histoire (pour continuer la 
métaphore spatiale) telle ou telle perspective.98   

A respeito da perspectiva, a partir da tipologia de três termos proposta 

primeiramente por Pouillon - em “Os modos da compreensão”99
 - e simbolizada, 

posteriormente por Todorov, em “As categorias da narrativa literária”100, Genette 

propõe outra classificação para definir os diferentes modos ou pontos de vista de 

uma narrativa. São eles: “focalização zero”, “focalização interna” – que pode ser fixa, 

                                                 
97 GENETTE, op. cit., p.183-225. 
98Ibid., p.183-184. 
99POUILLON, op. cit., p.51-108. 
100TODOROV, op. cit., p.209-254. 
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variável ou múltipla - e “focalização externa”. Essas nomenclaturas correspondem, 

respectivamente, àquilo que Pouillon denomina “Visão por detrás”, “Visão com” e 

“Visão de fora” e Todorov representa com a fórmula Narrador>Personagem, 

Narrador=Personagem e Narrador<Personagem. 

Um relato apresentaria uma “focalização zero” quando o narrador sabe mais 

que os personagens. Nesse caso, portanto, não há ponto de vista, pois ele existe 

somente quando o olhar de um ou mais personagens direciona a narrativa. Assim, o 

ponto de vista se manifesta na “focalização interna” e na “focalização externa”. Esta 

acontece em relatos cujo narrador diz menos do que sabe o personagem e aquela 

ocorre quando o narrador relata somente aquilo que determinado personagem sabe. 

A “focalização interna” pode ser fixa, no caso de se realizar através de um único 

personagem; variável, se há uma intercalação entre diferentes personagens focais 

(aqueles cujo ponto de vista orienta a narrativa); ou múltipla, se um assunto for 

apresentado a partir de diversos personagens.    

A partir da releitura de Genette acerca do modo da narrativa, a seguir 

analisaremos como se realiza a focalização em La hojarasca, para, em seguida, 

examinar de que maneira um espaço, Macondo, é produzido através de múltiplos 

pontos de vista.  

A novela de García Márquez é o resultado da intercalação dos relatos de três 

personagens, El coronel, Isabel e El niño, cujas consciências são representadas por 

meio do monólogo interior. Notamos nisso, uma tentativa de imitar o funcionamento 

da mente humana. Segundo Humphrey, essa técnica é 

usada na ficção para representar o conteúdo e os processos psíquicos do 
personagem, parcial ou inteiramente inarticulados, exatamente da maneira 
como esses processos existem em diversos níveis do controle consciente 
antes de serem formulados para a fala deliberadamente.101 

García Márquez não é o único a utilizar esse artifício narrativo para a 

composição de uma obra literária. Essa técnica foi muito usada por escritores como 

Joyce, Virginia Woolf, Dorothy Richardson e William Faulkner. Esses representantes 
                                                 
101 HUMPHREY, Roberto. O fluxo da consciência: um estudo sobre James Joyce, Virginia Woolf, 
Dorothy Richardson, William Faulkner e outros. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1976, p.22. 
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do modernismo anglo-saxão inovaram o monólogo interior adotando artifícios do 

cinema para apresentar a simultaneidade existente entre a consciência e a realidade 

exterior do(s) personagem(s). 

 Na narrativa cinematográfica, a montagem é um artifício básico. Esse método 

permite que os pontos de vista compostos ou diversos sobre um mesmo assunto 

criem uma multiplicidade. No entanto, para conseguir o efeito da montagem são 

utilizadas técnicas secundárias como “multiple view” (visão múltipla), “slow-ups” 

(câmara lenta), “fade-outs” (dissolvência em negro), “corte”, “close-ups” (visão de 

perto), “panorama” e “flash-backs” (uma visão retrospectiva, recordações).102  

     Alguns desses artifícios são adaptados na elaboração das narrativas do 

fluxo de consciência. A finalidade é manifestar movimento e coexistência através da 

montagem do tempo e espaço que permitem a representação do não-estático e do 

não-focalizado. A montagem do tempo é realizada quando o personagem 

permanece imóvel enquanto a sua consciência transita pelo tempo. Dessa forma, 

cria-se, também, uma superposição de imagens ou idéias de um tempo sobre as de 

outro. O espaço é reconstruído por meio da movimentação do personagem 

enquanto o tempo permanece fixo, ou seja, não é focalizado. Este último método, 

chamado de “olho da câmara” ou “visão múltiple”, não corresponde, 

necessariamente, à representação da consciência, porém auxilia na construção da 

narrativa de fluxo de consciência.   

Em La hojarasca, os narradores-personagem, enquanto personagens, pouco 

se movimentam dentro do espaço em que se encontram. Em quase toda a narrativa, 

aparecem estáticos fisicamente. Entretanto, através de suas mentes se 

movimentam, no tempo, em direção ao passado ou ao futuro. Inclusive, dentro do 

mesmo presente. Segundo de Certeau, “o espaço é um lugar praticado”103, isto é, 

ele resulta do conjunto de movimentos que nele se desdobram. Ele é um 

cruzamento de móveis que implicam uma direção, uma velocidade e um tempo. 

Portanto, o espaço “é o efeito produzido pelas operações que o orientam, o 
                                                 
102 Ibid., p.44-51. 
103 CERTEAU, Michel de. “Relatos de espaço”. In: __________. A invenção do cotidiano: 1.Artes de 
fazer. Tradução de Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis: Vozes, 2011, p.184. 
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circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em unidades polivalentes de 

programas conflitantes ou de proximidades contratuais”104.  Considerando a 

definição de espaço oferecida pelo pensador francês é possível afirmar que, embora 

os narradores-personagem não circulem fisicamente por Macondo, esse espaço é 

construído porque é um lugar praticado, no tempo, através da memória. Sabendo 

disso, como é possível a construção desse espaço a partir de três pontos de vista 

que se movimentam temporalmente por meio de suas memórias?  

A narrativa de La hojarasca é o resultado da articulação da perspectiva de El 

coronel, Isabel e El niño. Tudo o que o leitor vê e sabe a respeito da história dessa 

novela se efetua através das percepções desses personagens manifestadas por 

meio da consciência de cada um deles. Isso corre em um nível superficial da 

narrativa, já que, graças a um narrador em terceira pessoa, é possível aceder a um 

nível mais profundo e crítico da mesma. Este narrador aparece subentendido, ou 

seja, sua existência é percebida através da manipulação que ele faz dos relatos de 

El coronel, Isabel e El niño. Com isso, esse narrador implícito questiona a 

onisciência destes narradores-personagem, inclusive a dele mesmo. Isso porque, 

ele recorre a diversos pontos de vista para revelar a impossibilidade de obter o 

conhecimento total dos fatos.   

Considerando o exposto no parágrafo anterior e retomando a perspectiva de 

Genette, podemos afirmar que, na novela de García Márquez, efetua-se a 

focalização interna em suas três formas: fixa, variável e múltipla. Em La hojarasca, 

articulam-se os monólogos de El coronel, Isabel e El niño.  Contudo, esses relatos 

se apresentam separadamente caracterizando a focalização interna fixa. Não 

obstante, quando as narrações se alternam intercalando as perspectivas da 

narrativa, ocorre uma focalização interna variável, que pode substituída pela 

focalização interna múltipla quando os relatos abordam o mesmo assunto. 

Na obra do escritor colombiano, cada ponto de vista apresenta particularidades 

determinadas pelo campo de visão e conhecimento de mundo dos personagens 

focais. Assim, suas perspectivas se constroem a partir daquilo que suas percepções 

                                                 
104 Ibid. 
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conseguem apreender. Em alguns momentos, os relatos dos narradores-

personagem focalizam um mesmo acontecimento. No entanto, isso não significa que 

eles abordem uma situação da mesma maneira, como podemos observar nos 

seguintes trechos que correspondem, respectivamente, às narrações de El coronel, 

Isabel e El niño: 

 1)  

 “...Cataure”, digo, llamando al mayor de mis hombres, y él apenas ha tenido tiempo de 
levantar la cabeza, cuando oigo las pisadas del alcalde avanzando por la pieza vecina. 
Sé que viene directamente hacia mí, y trato de girar rápidamente sobre mis talones, 
apoyado en el bastón, pero me falla la pierna enferma y me voy hacia delante, seguro de 
que voy a caer y a romperme la cara contra el borde del ataúd, cuando tropiezo con su 
brazo y me aferro sólido a él, y oigo su voz de pacífica estupidez, diciendo: “No se 
preocupe, coronel. Le aseguro que no sucederá nada.” Y yo creo que es así, pero sé que 
él lo dice para darse valor a sí mismo. “No creo que pueda ocurrir nada”, le digo, 
pensando lo contrario, y él dice algo de las ceibas del cementerio y me entrega la 
autorización del entierro. Sin leerla, yo la doblo, la guardo en el bolsillo del chaleco y le 
digo: “De todos modos, lo que suceda tenía que suceder. Es como si lo hubiera 
anunciado el almanaque.”105  

 

2)   

Mi padre se detiene con el cuello estirado, oyendo las pisadas conocidas que avanzan 
por el cuarto de atrás. Entonces olvida lo que pensaba decirle a Cataure, y trata de dar 
una vuelta sobre sí mismo, apoyado en el bastón, pero la pierna inútil le falla en la vuelta, 
y está a punto de irse de bruces... 
...Ahora, viéndolo así, recobrando el equilibrio por el apoyo que le presta el alcalde, 
pienso que en esa pierna inhábil está el secreto del compromiso que se dispone a 
cumplir contra la voluntad del pueblo.106  
(...) 
Ahora nadie podrá remediar esta vergüenza. El alcalde le ha entregado a mi padre la 
orden del entierro, y mi padre ha dicho: “De todos modos, lo que suceda tenía que 
suceder. Es como si lo hubiera anunciado el almanaque”.107  

 

3) 

                                                 
105 GARCÍA-MÁRQUEZ, op. cit., p.160-161. 
106 Ibid., p.154. 
107 Ibid., p.163. 
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En esto entra, por la puerta de atrás, otra vez el hombre del revólver. Al aparecer en el 
vano de la puerta se quita el sombrero y camina con cautela, como si temiera despertar 
al cadáver. Pero lo ha hecho para asustar a mi abuelo, que cae hacia delante empujado 
por el hombre, y tambalea, y logra agarrarse del brazo del mismo hombre que ha tratado 
de tumbarle... 
Mi abuelo está conversando con el hombre junto al ataúd. El hombre dice: “No se 
preocupe, coronel. Le aseguro que no sucederá nada.” Y mi abuelo dice: “No creo que 
pueda ocurrir nada.” Y el hombre dice: “Pueden enterrarlo del lado de afuera, contra la 
tapia izquierda del cementerio donde son más altas las ceibas.” Luego le entrega un 
papel a mi abuelo, diciendo: “Ya verá que todo sale muy bien.” Mi abuelo se apoya en el 
bastón con una mano y coge el papel con la otra y lo guarda en el bolsillo del chaleco... 
Después dice: “De todos modos, lo que suceda tenía que suceder. Es como si lo hubiese 
anunciado el almanaque”.108  

A partir desses exemplos, notamos que os três narradores-personagem se 

referem à situação em que se espera a chegada do prefeito (El alcalde), o 

responsável por trazer o documento que autoriza o sepultamento do defunto. 

Entretanto, uns fornecem mais dados com respeito ao que vêem. Dessa maneira, é 

possível ter acesso a esse acontecimento com mais precisão. As informações que 

faltam no relato de um são expostas na narração dos outros, ou seja, eles se 

complementam.  

Essa multiplicidade de pontos de vista assemelha-se à maneira como a câmara 

cinematográfica narra uma história. Em La hojarasca uma cena é apresentada a 

partir de três ângulos. Cada narrador-personagem expõe percepções que revelam 

tanto as características de si mesmo, como as dos outros personagens que estão ao 

redor. O momento em que El coronel quase cai ilustra esta afirmação. Ele assume 

sua deficiência, mas se mostra resistente: “me falla la pierna enferma…voy a 

caer…cuando tropiezo con su brazo y me aferro sólido a él”109. Isabel também 

aponta para a debilidade dele, porém manifesta que o equilíbrio de El coronel se 

deve à ajuda de El alcalde: “la pierna inútil le falla en la vuelta, y está a punto de irse 

de bruces... Ahora, viéndolo así, recobrando el equilibrio por el apoyo que le presta 

el alcalde”110. Já El niño imprime uma intenção negativa na atitude do homem que 

evita que El coronel caia:  

el hombre del revólver… camina con cautela, como si temiera despertar al 
cadáver. Pero lo ha hecho para asustar a mi abuelo, que cae hacia delante 

                                                 
108 Ibid., p.167-168. 
109 Ibid., p.160. 
110 Ibid., p.154. 
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empujado por el hombre, y tambalea, y logra agarrarse del brazo del mismo 
hombre que ha tratado de tumbarle.111  

É pertinente assinalar que a pluralidade de pontos de vista revela a 

impossibilidade de representar o “real” em sua totalidade. A onisciência e a 

objetividade são contestadas através da consciência de um idoso, uma mulher e 

uma criança cujas percepções, emoções e lembranças são passíveis de alteração. 

Em La hojarasca, como a focalização incide sobre a consciência desses 

personagens, a distância com relação àquilo que eles vêem, mostram e narram é 

menor que aquela que existe entre o narrador de um relato com “focalização zero” 

ou “focalização externa”. Por isso, como já mencionamos em parágrafos anteriores, 

nessa novela, o acesso às informações é determinado pelo grau de conhecimento 

que cada um dos personagens focais apresenta, já que a “focalização é interna”. 

Isso significa que, somente, será exposto o que El coronel, Isabel e El niño sabem a 

respeito dos acontecimentos vivenciados ou conhecidos indiretamente, por 

intermédio de outros indivíduos. Neste último caso, em que os narradores-

personagem expõem as informações fornecidas por outrem, observamos, mais uma 

vez, um questionamento à onisciência tanto dos personagens focais quanto do 

narrador que articula o ponto de vista deles.     

Segundo Genette, as narrativas elaboradas através da técnica do monólogo 

interior se caracterizam por criar a ilusão do desaparecimento do narrador. Quiçá, o 

crítico francês tenha feito essa afirmação em virtude da impressão que o leitor tem 

de estar vendo e não escutando a narrativa. Não obstante, o que ocorre é um 

deslocamento da voz que enuncia no relato. Isso porque ela deixa de estar em uma 

instância externa aos fatos narrados, para se instalar em uma interna. Ou, como no 

caso de La hojarasca, em três personagens que adquirem o estatuto de narrador.  

Contudo, como já expusemos anteriormente, ainda que a narração se realize em um 

nível interno, nessa obra, notamos a presença de um narrador em terceira pessoa 

que é uma voz exterior à história, mas interior à narrativa. 

 Essa voz camuflada é percebida através da disposição dos monólogos de El 

coronel, Isabel e El niño. Esses relatos foram intercalados de maneira que se 
                                                 
111 Ibid., p.167. 
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estabelecesse um diálogo entre eles, a fim de compor La hojarasca. Podemos dizer 

que essa atitude é similar à de um montador cinematográfico que seleciona e 

organiza as imagens para criar uma história. Sendo assim, na novela de García 

Márquez, notamos a presença de quatro vozes que participam da construção dessa 

narrativa. Podemos afirmar que elas estabelecem uma espécie de hierarquia 

elocucional, na qual um narrador em terceira pessoa, implicitamente, manipula o 

relato dos personagens focais. Essa voz, percebida em um nível mais profundo da 

narrativa, apresenta um maior distanciamento com relação à história narrada. Dessa 

forma, ela consegue expor as limitações dos pontos de vista de El coronel, Isabel e 

El niño. As perspectivas desses narradores-personagem aparecem, dentro de La 

hojarasca, em um nível mais superficial e ocupam espaços mais restritos, ou seja, 

elas são menores em extensão, ao contrário do ponto de vista do narrador em 

terceira pessoa, que permeia, implicitamente, toda a narrativa. Ademais, esse 

narrador, que aparece subentendido, principalmente, por meio da articulação dos 

monólogos de El coronel, Isabel e El niño, desvela também suas próprias limitações 

com relação ao conhecimento total dos fatos. Os fragmentos citados anteriormente 

demonstram que foi necessário recorrer a vários pontos de vista para ter uma noção 

mais completa dos acontecimentos. Assim, em La hojarasca, questiona-se a 

onisciência de todos os narradores.  

Esses trechos, além de comprovarem a presença de vários narradores, 

ilustram o jogo temporal que se realiza entre um presente e um passado imediato 

através da memória dos enunciadores. Ele se manifesta no movimento seqüencial 

visível, por exemplo, no relato de El niño. Este narrador-personagem, primeiro 

enuncia no presente – “el hombre dice: “Pueden enterrarlo del lado de afuera”112 – e, 

conforme vai narrando e descrevendo ações, estabelece uma dinamicidade na 

narrativa. Mas, são os advérbios temporales “luego” e “después” - “Luego le entrega 

un papel a mi abuelo… Después dice: “De todos modos, lo que suceda tenía que 

suceder”113 – os que indicam a transformação do presente em um passado imediato 

do instante posteriormente adjacente.  

                                                 
112 Ibid. 
113 Ibid., p.168. 
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Ademais desses aspectos, percebemos a reprodução do caráter simultâneo, 

por vezes contraditório, que existe entre a realidade da consciência e o “real” – “‘No 

creo que pueda ocurrir nada’”, le digo, pensando lo contrario”114. A simultaneidade, 

além disso, se verifica na apresentação das descrições de três personagens que 

estão inseridos no mesmo contexto. 

Considerando o que, inicialmente, foi exposto a respeito do ponto de vista, a 

seguir, analisaremos como Macondo se configura a partir da articulação da 

perspectiva de El coronel, Isabel e El niño.  Para isso, se faz necessário apresentar 

algumas características desses personagens, já que, segundo Zubiaurre115, o 

espaço geográfico de uma narrativa se transforma conforme se modifique o ponto de 

vista de onde se observa. Além disso, o sexo e a condição social de um personagem 

colocariam travas ao desenho do espaço de prosa ficcional. Seguindo essa linha de 

pensamento e tomando La hojarasca como referência, podemos afirmar que, 

inclusive, a faixa etária interferiria na percepção e apresentação de um espaço. Isso 

porque uma criança como El niño não tem o mesmo conhecimento de mundo que 

um ancião como El coronel, um homem sexagenário, conservador, religioso e 

patriarcal.  

Em La hojarasca, conta-se que El coronel chegou a Macondo trazendo consigo 

sua mulher grávida de Isabel e umas crianças indígenas que eram seus serviçais. 

Ele vem de uma família aristocrática, mas arruinada devido à guerra. Na seção 3.1.1 

do capítulo anterior, assinalamos que o intuito desse indivíduo era reconstruir sua 

vida. Assim que chegou “al naciente pueblecito de Macondo”116 verificou que era um 

lugar apropriado para reedificar a casa que em poucos anos se tornou uma mansão 

rural, com três cavalariças e dois quartos para os hóspedes. Essas informações a 

respeito de El coronel são oferecidas por Isabel que as obteve através de Meme, 

uma das crianças indígenas que trabalhou durante anos na casa desse indivíduo. 

                                                 
114 Ibid., p.161. 
115 ZUBIAURRE, María Teresa. El espacio en la novela realista: paisajes, miniaturas, perspectivas. 
México: Fondo de Cultura Económica, 2000, p.32-33. 
116 GARCÍA-MÁRQUEZ, op. cit., p.49.  
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 Na novela de García Márquez, observamos que mesmo Isabel não tendo 

vivenciado o momento quando seus pais chegaram a Macondo, ela tem uma 

imagem de como era esse lugar naquela época. Essa imagem, porém, é criada a 

partir da percepção de Meme que nesse tempo era uma criança. Apesar disso, esse 

Macondo descrito por Meme, um lugar em formação, condiz com o Macondo 

apresentado por El coronel, no terceiro capítulo do livro, como podemos verificar no 

seguinte fragmento:  

Detrás del templo, al otro lado de la calle, había un patio sin árboles. Eso 
era a fines del siglo pasado, cuando llegamos a Macondo y aún no se había 
iniciado la construcción del templo. Eran terrones pelados, secos donde 
jugaban los niños al salir de la escuela.117  

El coronel não foi um dos fundadores de Macondo, porém, chegou quando 

esse lugar era um povoado recém criado onde sequer havia uma igreja e, por isso 

mesmo, não havia um representante clerical, ainda que os fundadores se 

preocupassem em conservar as práticas religiosas. Não obstante, existia a 

instituição educacional. Em “La ciudad letrada”118, Rama assinala que no período 

colonial, na América Hispânica, a Instituição Católica era responsável por catequizar 

os indígenas, educar e disciplinar os fiéis. Entretanto, inferimos que, mesmo em seu 

período fundacional, Macondo politicamente tivesse uma atitude laica. Isso porque 

ao contrário do que ocorrera em Hispano-América, em Macondo a instituição escolar 

não era dirigida pelos clérigos. Ao que parece, esse lugar tem uma influência militar 

que resultou dos conflitos civis vivenciados pelos fundadores de Macondo e demais 

pessoas que foram chegando a esse lugar com o passar do tempo. Talvez, essa 

seja a causa pela qual exista uma postura laica no que se refere às instâncias 

educacionais e governamentais. 

Em La hojarasca, a instituição militar aparece representada pela figura do 

coronel. É como “coronel” que o pai de Isabel é identificado na novela de García 

Márquez. Em nenhum momento o nome desse indivíduo é pronunciado. Isso 

                                                 
117 Ibid., p.55. 
118 RAMA, Ángel. “La ciudad letrada”. In: PIZARRO, Ana (0rg.). América Latina: palabra, literatura e 
cultura. São Paulo: Memorial da América Latina; Campinas: Ed. Da Unicamp, 1993, v. I, p.565-588. 
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porque, em La hojarasca, el coronel é um personagem arquetípico, ou seja, ele não 

é limitado as particularidades de um homem, pai de família. Nessa obra, ele 

representa toda uma categoria social que se vale do poder militar para impor sua 

vontade. Por esse motivo, a pesar de não ser um macondino, El coronel fazia uso de 

sua autoridade dentro de Macondo e se opunha sempre à opinião pública e aos 

dirigentes que condescendiam com ela.  

Na novela do escritor colombiano, a figura do coronel também aparece 

associada a El doctor e El cachorro, dois indivíduos que chegaram a Macondo no 

mesmo dia, porém por caminhos diferentes, localizados em extremos opostos às 

margens desse lugar. O primeiro é um forasteiro que chega montado em uma mula 

pelo caminho real. O segundo é um homem que, depois de atuar na guerra civil, 

volta a Macondo para administrar a paróquia desse local. Ele era esperado pelo 

caminho principal, mas acaba entrando em Macondo por um atalho. Nesse episódio, 

relembrado por El coronel, percebemos um sarcasmo, visto que o representante da 

ciência e, portanto, do pensamento racional adentra em Macondo pelo lugar por 

onde seria recebido o representante da Igreja.  

É importante destacar que, na maioria das vezes, os acontecimentos ligados 

aos aspectos políticos e econômicos são apresentados a partir da perspectiva de El 

coronel. Isso porque a posição que ele ocupa em Macondo e em sua casa lhe 

permite aceder às informações relacionadas com história desse local, de El doctor e 

de El cachorro. Em alguns casos, El coronel conseguia os dados de forma direta, 

isto é, através da convivência que mantinha com determinados indivíduos, entre eles 

El doctor. Entretanto, era possível que El coronel obtesse as informações, também, 

de maneira indireta, ou seja, por intermédio de outras pessoas, como aquelas que 

faziam comentários sobre a vida de El cachorro, Meme, entre outros.  

Em La hojarasca, por meio da perspectiva de El coronel, Macondo se 

configura como um lugar que, mesmo com o progresso, continua sendo um 

povoado. Assim como aparece no prólogo, El coronel mostra que Macondo 

vivenciou uma modernização ilusória com a implantação da compañía bananera. 

Relata que se instalou a luz elétrica, com a qual foi possível o funcionamento da 
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rede ferroviária, das máquinas de costurar, dos tocadores, do salão de cinema e 

demais locais de diversão. Contudo, Macondo continuava com uma infra-estrutura 

precária; isso porque o progresso não resultou de elementos novos e modernos. O 

pequeno e curto crescimento de Macondo se deu através de um aparato econômico 

e técnico atrasado. Tudo o que nesse lugar era novidade, na realidade, não passava 

de resquícios do que possivelmente foi um uma loja, um hospital, um salão de 

diversão e uma planta elétrica em outros lugares.  

O máximo que Macondo conseguiu foi um subdesenvolvimento baseado em 

uma economia agrícola. Tudo girava em torno às plantações de banana. Elas 

contribuíram, com a oferta de trabalho, para o aumento populacional. O intenso fluxo 

migratório propiciou uma transformação geográfica. Não obstante, a arquitetura 

macondina, com a partida da compañía bananera e la hojarasca, se modificou 

novamente. Após um período de crescimento, Macondo fica arruinado. A imagem de 

um povoado subdesenvolvido se desvanece originando outra: a figura de uma aldeia 

decadente. Essa configuração de Macondo se iniciou no ano de 1915 e permanece 

até 1928, ano em que transcorre a narrativa de La horajarasca. 

É pertinente assinalar que o Macondo do passado se configura, somente, a 

partir do ponto de vista de El coronel e Isabel. Entretanto, a perspectiva deste último 

personagem é limitada. Isabel, ao contrário de seu pai, tinha um acesso restrito às 

informações. Ora porque não vivenciou alguns momentos de Macondo, ora porque, 

ainda que tenha vivenciado, em sua condição de jovem e mulher só poderia 

freqüentar espaços domésticos. A pesar disso, quando tinha a oportunidade de 

caminhar pelo povoado, embora acompanhada pelo seu pai ou pela sua madrasta, 

Isabel conseguiu notar certas mudanças, como o aumento do barulho em Macondo 

– causado pelo crescimento demográfico - e o surgimento das plantações que, para 

ela, representavam um espaço de lazer. Isso porque, nesse lugar, Isabel realizava 

passeios com seu pretendente e Adelaida, sua madrasta. Essa atitude demonstra 

uma alienação com relação à significação real das plantações, visto que esse 

espaço é a concretização da submissão de Macondo ao sistema econômico imposto 

pela compañía bananera, que usufrui da terra macondina em prol do seu negócio.  
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Nisso, observamos um aspecto importante que consiste na utilização de um 

mesmo espaço com finalidades diferentes. Para uns, as plantações eram o local de 

divertimento, por isso proporcionavam prazer. É caso, por exemplo, de Isabel que 

projetava sua satisfação nas plantações de banana. Isso porque ela era proibida de 

freqüentar o cinema e o salão de dança - espaços onde la hojarasca ia descansar e 

se divertir. No entanto, para outros, as plantações eram o lugar destinado ao 

trabalho e à exploração. Isso significa que, ao invés de propiciar prazer, elas 

geravam insatisfação naqueles indivíduos que ali empregavam sua força de 

trabalho. 

Cabe ressaltar que as percepções de Isabel com respeito a Macondo, na 

maioria das vezes, são mediadas por outros pontos de vista. Por exemplo, na seção 

3.2.1, comentamos que, através de Meme, Isabel conheceu a história de sua família 

e da fundação de Macondo. Como Isabel não vivenciou esses momentos, ao 

relembrá-los, ela se mostra distante deles. Assim, pode ironizá-los e encará-los 

como lendas. Se por meio do discurso de Meme, Macondo se configura como um 

espaço mítico, visto que se inserta dentro do tempo fundacional e, portanto estático, 

através do discurso de Isabel, que retoma o discurso de Meme, tenta-se transfigurar 

esse Macondo mítico em histórico. Isso porque Isabel encara o período fundacional 

desse lugar como uma etapa que se insere dentro de um continuum progressivo. Em 

outras palavras, Macondo é um lugar que no transcurso do tempo sofre alterações, 

como podemos perceber no seguinte trecho:  

Nuestras vidas habían cambiado, los tiempos eran buenos y Macondo un 
pueblo ruidoso en el que el dinero alcanzaba hasta para despilfarrarlo los 
sábados en la noche, pero Meme vivía aferrada a un pasado mucho 
mejor.119  

Nesse fragmento, ficam evidentes as diferentes perspectivas que Isabel e 

Meme apresentam quanto a Macondo. Para esta, o Macondo de antes sempre será 

o melhor, por isso a tentativa de se aferrar a um passado onde é possível 

reencontrar esse espaço mítico. Meme rejeita o tempo histórico, ao contrário de 

Isabel que nota transformações em Macondo e as considera boas.  

                                                 
119 GARCÍA-MÁRQUEZ, op. cit., p.51. 
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Para Isabel, o Macondo de antes não é o mesmo daquele momento em 

começaram as mudanças devido a chegada da compañía bananera e la hojarasca. 

Nessas circunstâncias, o tempo é apresentado em um continuum porque estabelece 

uma comparação entre o Macondo que Meme descreve e aquele referente à etapa 

progressiva desse lugar. Contudo, ao mencionar Meme e a maneira como ela 

encara os acontecimentos, a filha de El coronel enquadra essa mulher dentro de um 

tempo estático e mítico. Ao mesmo tempo, ao considerar as plantações como 

espaço de lazer, em uma perspectiva que o aliena da função produtiva, Isabel 

também des-historiciza o espaço macondino. 

Ao contrário da configuração de Macondo no passado, que se realiza a partir 

de dois pontos de vista, o do El coronel e o de Isabel, a conformação desse lugar no 

presente se produz através das três perspectivas que intercaladas compõem La 

hojarasca. Entretanto, El niño, diferentemente dos outros narradores-personagem, 

desconhece seu passado e a história de Macondo. Por isso, o olhar dele é 

fundamental para criar a imagem atual desse local, já que esse menino não sofre 

tanto a interferência do passado como El coronel e Isabel. Podemos dizer que com o 

ponto de vista de El niño tenta-se produzir uma neutralidade. Isso porque o 

conhecimento que ele tem de Macondo é referente a um passado muito recente. 

Assim, os juízos de valor ou as descrições desse local são realizados por esse 

menino a partir de uma perspectiva de certa forma imparcial e distanciada, posto 

que seu olhar apresenta uma inocência com respeito aos fatos históricos de 

Macondo.  

É interessante destacar que a perspectiva de El niño coincide com o ponto de 

vista de Isabel, no que diz respeito às metamorfoses sofridas por Macondo no 

transcurso do tempo. Essas modificações são percebidas por El niño e identificadas 

nos lugares que freqüenta. Isso pode se verificar no seguinte fragmento, no qual ele 

descreve o estado presente da casa onde vivia El doctor: 

Las paredes de madera tienen una apariencia deleznable. Parecen 
construidas con ceniza fría y apelmazada. Cuando el agente golpea el 
picaporte con la culata del fusil, tengo la impresión de que no se abrirán las 
puertas. La casa se vendrá abajo, desmoronadas las paredes pero sin 
estrépito, como un palacio de ceniza se derrumbaría en el aire. Creo que a 
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un segundo golpe quedaremos en la calle, a pleno sol, sentados, con la 
cabeza cubierta de escombros.120  

No trecho acima, percebemos através do olhar de El niño, a situação precária 

na qual se encontra o lugar mencionado. Ele desconhece o histórico dessa casa, 

nem sequer sabia que alguém morava ali, como afirma em seu relato: “...Nunca 

había entrado en esta casa y hasta creí que estaba deshabitada”121. Entretanto, por 

meio das narrações de El coronel e Isabel notamos que esse local tem um passado. 

Diferente de El niño, estes indivíduos, assim como os outros habitantes de Macondo, 

sempre souberam que nessa casa morava El doctor. Ele teria se mudado para esse 

lugar após El coronel ter descoberto o relacionamento que El doctor mantinha em 

segredo com Meme. A partir desse momento, essa casa que já é um espaço 

produzido, continuou o processo de transformação. Uma parte do quintal foi 

reservada para a plantação de hortaliças que eram consumidas pelos moradores, El 

doctor e Meme. Outro espaço da casa foi destinado para o estabelecimento, 

primeiramente, de um botequim que, posteriormente, foi substituído por uma 

miscelânea. Portanto, observamos que, similar a Macondo, essa casa se insere em 

um processo de mudanças ocorridas no transcurso do tempo. Por esse motivo, 

podemos considerá-los cronotopos literários.  

     Bakhtin, em “O espaço e o tempo”122, aponta para o caráter cronotópico do 

universo goethiano. Nele, de acordo com o estudioso russo, “não há lugares 

amorfos, imóveis, estratificados, não há um pano de fundo ou um cenário que não 

participem da ação e da evolução”123 produzidas e criadas pelo tempo, que, por sua 

vez, “está concretamente localizado num espaço onde se encontra gravado”124. Na 

percepção de Goethe, essa relação espaço-temporal se estabeleceria pela 

intervenção do homem construtor. Este agente seria o responsável por possibilitar 

que uma localidade se torne um espaço histórico vital. Dessa forma, ela adquire 

                                                 
120 Ibid., p.28. 
121 Ibid., p.15. 
122 BAKHTIN, Mikhail. “O espaço e o tempo”. In: __________. Estética da criação verbal. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000, p.243-276. 
123 Ibid., p.263. 
124 Ibid. 



 

63 

 

sentido visual e importância, já que os critérios vivos de avaliação lhe são aplicáveis 

pela existência desse homem construtor ao qual se referem. 

Notamos, pois, que o cronotopo é histórico e modificado pela ação humana. 

Santos, em A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção 125, afirma que 

o espaço se caracteriza pela interação de sistemas objetos e sistemas de ações.  

Para esse estudioso, essa articulação se efetuaria ao longo da história, na qual se 

percebe uma substituição da natureza inata pela natureza artificial. Essa mudança 

seria motivada pela ação humana que produziria objetos fabricados, técnicos, 

mecanizados e cibernéticos, com os quais se formaria o espaço artificial. 

Examinando La hojarasca, verificamos a transformação de um espaço natural 

em um espaço criado pelo homem. Macondo é o resultado de uma cadeia de ações 

humanas. A busca pela paz e prosperidade motivou as migrações que propiciaram o 

surgimento, crescimento e decadência desse lugar. Os fundadores de Macondo, 

assim como demais migrantes, saíram de espaços conflitantes e arruinados pela 

guerra, a fim de encontrar um lugar que possibilitasse a reconstrução de suas vidas, 

que haviam sido destroçadas pela violência humana. Quando chegaram ao local 

que, posteriormente, seria Macondo, os primeiros habitantes avaliaram o espaço 

físico e perceberam que era próprio para a fundação desse lugar. Esse exame 

demonstra uma projeção direcionada pelo olhar humano, que objetiva a pronta 

alteração da natura. Essa transformação inicia, primeiramente, com o desmatamento 

desse espaço, para, em seguida, efetuar-se a construção de casas, ruas e outros 

elementos que permitam o assentamento e sobrevivência social, cultural, política e 

econômica de uma comunidade.     

A modificação de um espaço natural não significa uma alteração total desse 

lugar, nem a existência completa do espaço artificial criado sob ele. Em La 

hojarasca, podemos observar que, com a chegada da companhia bananeira e la 

hojarasca, Macondo sofreu um processo de urbanização. Contudo, isso não 

                                                 
125 SANTOS, Milton. “O espaço: sistemas de objetos, sistemas de ação”. In: __________. A natureza 
do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 
2008, p.61-87. 
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propiciou a eliminação do caráter rural desse local, posto que essa urbanização foi 

possível graças à produção e comercialização de um elemento natural, a banana.  

É importante salientar que a agricultura de certa forma resulta da modificação 

de uma natureza inata. Em Macondo, por exemplo, um determinado espaço foi 

delimitado e destinado para as plantações de bananas. Embora esses frutos sejam 

elementos naturais, também, podemos considerá-los produtos artificiais, já que 

resultam de ações humanas. Além disso, o surgimento da agricultura é um 

acontecimento que, assim como o aparecimento do fogo e a invenção da roda, 

contribuiu para a sobrevivência e evolução do homem, pois, ele já não necessitava 

mobilizar-se em busca de alimentos fora das fronteiras que o protegiam. Assim, o 

ser humano que era exclusivamente nômade torna-se também sedentário, podendo 

se agrupar e viver em comunidade.  

Em virtude das reflexões expostas neste capítulo, afirmamos que Macondo é 

um espaço produzido por meio de três pontos de vista orientados por um narrador 

em terceira pessoa, percebido através da articulação dos relatos de El coronel, 

Isabel e El niño. Ademais, Macondo constitui um cronotopo imaginário. Isso porque, 

embora se modifique no tempo, esse lugar acumula elementos de etapas anteriores.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através das analises apresentados neste trabalho, constatamos que La 

hojarasca, embora seja uma obra pouco extensa, permite a elaboração de diversos 

estudos. Essa novela é uma narrativa curta, porém estabelece diálogos com 

tradições literárias importantes, tais como a poética clássica e a prosa realista. Por 

meio da obra de García Márquez, foi possível dissertar acerca dos conceitos de 

realismo, mimese, mito e realismo maravilhoso. A discussão sobre a complexidade 

destes conceitos foi necessária para a compreensão do espaço onde se desenvolve 

a narrativa de La hojarasca. Nessa novela, Macondo se apresenta como um 

universo paradoxal. Isso porque ora se configura como um espaço mítico, ora como 

um espaço histórico.  

No primeiro caso, esse lugar imaginário encontra-se no tempo fundacional, 

isto é, no tempo mítico. Nessas condições, Macondo figura como um arquétipo do 

cosmos, onde o princípio é gerado pelo fim. Em La hojarasca, verificamos que a 

existência de Macondo ocorre em virtude de uma guerra responsável pela 

devastação de outros lugares. Portanto, o surgimento desse local, representa a re-

edificação e o re-nascimento de vidas arruinadas por uma catástrofe humana. Na 

novela de García Márquez, há poucas referências à gênese de Macondo. Isso 

contribuiu para a criação de um imaginário em torno a esse lugar. Tanto os 

fundadores, quanto os demais migrantes projetaram em Macondo o ideal de 

felicidade. Eles acreditavam que esse local possibilitaria uma vida próspera e 

tranqüila. 
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No segundo caso, Macondo insere-se em um tempo histórico demarcado por 

datas vinculadas à chegada da compañía bananera e de la hojarasca. A partir desse 

acontecimento, Macondo passa por algumas transformações causadas pela 

incorporação desse lugar a um sistema capitalista. Devido à oferta de trabalho nas 

plantações de banana, indivíduos de diferentes lugares migraram para Macondo. 

Isso propiciou um crescimento populacional que, por sua vez, motivou alterações na 

geografia macondina. Contudo, essa prosperidade foi momentânea e ilusória, 

porque com a partida da compañía bananera, Macondo entra em um processo de 

decadência. Observamos, então, que, em La hojarasca, figuram três etapas do 

espaço macondino – a fundação, o auge e a ruína. Dessa forma, Macondo se 

apresenta em um continuum com início, meio e fim.  A configuração desse lugar 

dentro de um processo histórico é interessante, pois, em virtude disso, Macondo 

funciona como um referente interno na narrativa de La hojarasca. 

No presente trabalho, além de examinar a conformação mítica e histórica de 

Macondo, por último, analisamos a produção desse espaço através da articulação 

de múltiplos pontos de vista.  Verificamos que cada narrador-personagem apresenta 

a imagem desse lugar de acordo com seu conhecimento de mundo e posição que 

ocupa dentro do contexto macondino. Dessa forma, com relação a Macondo, uns 

oferecem mais informações que outros. Isso significa que é necessário ler em 

conjunto os relatos de El coronel, Isabel e El niño para entender melhor o paradoxo 

macondino.   

Para finalizar, esperamos que nossa pesquisa contribua com os estudos 

garciamarquianos e com as investigações que propõem  analisar o espaço e o ponto 

de vista, categorias narrativas menos examinadas pela crítica e teoria literária.    
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