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Resumo

Este artigo explora a relação entre narrativa e nação na Colômbia. 
O seu enfoque é a representação das fronteiras nacionais, seus 
habitantes e a relação desses com as elites andinas em obras 
clássicas da literatura daquele país. A hipótese defendida é que 
as narrativas aqui estudadas documentam que os intelectuais 
andinos tiveram difi culdade em criar um projeto integrador dos 
diferentes territórios e grupos sociais do país. 

Palavras-chave: Narrativa, Fronteiras, Nação

Resumen 

Este artículo explora la relación entre la narrativa y la nación 
en Colombia. Su objetivo es la representación de las fronteras 
nacionales, de sus habitantes y relación de esos con las élites 
andinas en las obras clásicas literarias de la literatura de ese 
país. La hipótesis planteada es que los relatos estudiados aquí 
documentan que los intelectuales andinos tuvieron difi cultad para 
crear un proyecto nacional integrador de los diferentes territorios 
y grupos sociales en el país.
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Abstract 

This article explores the relationship between narrative and nation 
in Colombia. Its focus is the representation of national frontiers, 
its inhabitants and their relationship with the Andean elites in 
classic literary works of literature of that country. The hypothesis 
put forward is that the narratives studied here document that the 
Andean intellectuals had diffi cult in create an integrative national 
project that include differents territories and social groups in the 
country.

Keywords: Narrative, Frontiers, Nation

No contexto de aproximação entre os historiadores 
profi ssionais e as questões ligadas à narrativa contextualizo 
minhas pesquisas e preocupações. Hoje não existe motivo 
para temer o uso da literatura como fonte e as narrativas como 
objeto. O papel das narrativas na construção e manutenção das 
identidades coletivas e das entidades políticas como as nações 
em geral e a Colômbia em particular, se articula com essa (re)
descoberta da narrativa pelos historiadores. Os historiadores, ao 
perceberem, nos últimos anos, que as narrativas, nas sociedades 
ocidentais modernas possuem um grande poder de normatização, 
ligadas aos projetos hegemônicos, abriram espaço para pesquisas 
como a que apresento abaixo.

A nação, para exemplo, tem sido pensada como 
narrativa hegemônica imposta pelo grupo dominante que almeja 
normatizar/legitimar um projeto político ou domínio sobre uma 
população e um território. Como produto, enfi m, do que Pierre 
Bourdieu (1998) chama de luta pelo poder de classifi cação. 
Nessa luta, os intelectuais como produtores de cultura tem 
um papel fundamental; são eles que vão articular, em suas 
obras particulares, os projetos hegemônicos das elites que eles 
representam ou contra as quais lutam. 



141Revista Brasileira do Caribe, São Luis-MA, Brasil, Vol. XIV, nº27, Jul-Dez 2013, p. 139-156

Narrativa, fronteiras e nação: Caribe Colombiano

Em países latino-americanos e caribenhos, o espaço 
privilegiado de minhas investigações, os centros nacionais como 
Bogotá, Buenos Aires, etc. mantiveram contato com as periferias 
nacionais, não poucas vezes, mediado apenas por narrativas 
de  intelectuais viajantes, nacionais ou estrangeiros. Elas foram 
responsáveis por articular, quando os Estados não dispunham de 
outros instrumentos, o pertencimento destes territórios às nações 
latino-americanas e caribenhas. Mas não apenas o pertencimento; 
articularam uma identidade para suas gentes e o lugar que lhes 
correspondia dentro daquilo que se pretendia que fosse a nação. 
Falta escrever uma história dos embates realizados a partir das 
escritas dessas narrativas sobre as periferias, procurando mostrar 
o que estava em jogo no processo de escrever sobre o que 
Margarita Serje (2005) chama de as margens da nação. 

As quatro narrativas literárias colombianas que 
selecionei, Manuela de Eugênio Díaz Castro (1858), La vorágine 
de José Eustasio Rivera (1924) Viaje a pie de Fernando González 
(1929) e 4 años a bordo de mi mismo (1934) de autoria de Eduardo 
Zalamea Borda, são compreendidas como uma macronarrativa 
sobre a relação entre o centro nacional e as áreas que foram 
defi nidas por ela como fronteiras. Pretendemos analisar como 
essas narrativas particulares mapearam o território nacional e 
sua relação com a normatização de um olhar sobre as periferias, 
olhar que normatiza o pertencimento delas à nação de modo 
hierarquizado. Por fi m, pergunta-se pelo papel desempenhado 
por essas narrativas na difusão da concepção hegemônica de 
nação na Colômbia. 

A nação como narração aponta para a pergunta que 
Partha Chartterjje (2000) faz a Benedict Anderson (1989), autor 
do livro Comunidades imaginadas, um conhecido estudo sobre a 
origem e desenvolvimento da idéia de nação. À famosa afi rmação 
de Anderson de que a nação é uma comunidade imaginada, o 
historiador indiano pergunta: comunidade imaginada por quem? 
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Quais sujeitos políticos a imaginaram? Quais a(u)tores e poderes 
estavam informando essa imagem da nação? 

Enredos territorializadores nas narrativas nacionais colombianas

As perguntas feitas acima são especialmente apropriadas 
no caso da Colômbia, onde no século XIX, depois das últimas 
batalhas pela independência, depois da separação de Equador 
e Venezuela, bem como da falência do projeto de autonomia 
nacional da região caribenha do país, impôs-se uma imagem 
da nação baseada, segundo alguns estudiosos, em um projeto 
andinocêntrico, racista e civilizador. Essa imagem foi ao longo do 
século XIX e começo do XX, sendo imposta a partir de Bogotá às 
várias regiões e grupos sociais do país. Um dos mais importantes 
instrumentos usados nesse processo de hegemonização daquela 
imagem de nação foi a violência política, ocasionada pelas 
disputas entre federalistas e centralistas, liberais e conservadores 
etc. Contudo, como diz Georges Balandier (1999), nenhuma 
dominação –nenhuma hegemonia se constrói, diria Gramsci –  
se efetiva sem o domínio sobre a produção e difusão dos bens 
simbólicos. O que diz Edward Said (1995, p. 103) para outro 
contexto, ajuda a explicar o que pretendo dizer: “o poder de 
narrar, ou impedir que se formem e surjam outras narrativas, é 
muito importante para [a relação entre] a cultura e o poder”. 

A narrativa literária desempenhou um papel importante 
como meio de legitimar a nação. A representação do território 
nacional que essas obras particulares apresentam, acreditamos, 
é um dos elementos fundamentais em sua participação na 
hegemonização daquela imagem de nação. 

Na década de 1850, ocorreu uma série de guerras civis 
que ameaçaram a unidade nacional colombiana. O historiador 
Alfonso Múnera (2005) afi rma que, naquele momento, o país 
quase desapareceu por causa da aplicação de um federalismo 
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radical. As províncias alcançaram um alto grau de autonomia 
política e econômica; o Estado central foi enfraquecido de tal 
modo que fi cou, na prática, nulo: “las regiones habían adjudicado 
el título de estados soberanos, controlaban sua escasas rentas, 
montaban sus propios ejércitos y pocas consideraciones tenían a 
uma capital que (...) presentaba signos de profunda decadéncia” 
(MÚNERA, 2005, p. 106). Foi nesse contexto que os leitores 
bogatanos começaram a ler, em entregas periódicas, o romance 
de Eugênio Diaz Castro, Manuela em 1858. O livro conta a 
história de um naturalista afi cionado chamado Demóstenes que 
viaja de Bogotá às terras quentes do país para fazer estudos dos 
costumes da gente e da natureza na região do rio Magdalena. 

As outras narrativas selecionadas, do mesmo modo que 
a anterior, foram escritas em momentos nos quais o país passava 
por sérios problemas no que diz respeito à manutenção de sua 
integridade territorial. Nas décadas de 1920 e 1930, chegou 
ao auge uma série de problemas de fronteira na Amazônia, 
disputada com Brasil, Peru e Venezuela. Em 1928, a ameaça ao 
território colombiano fi cou latente. O Peru invadiu a cidade de 
Letícia, na Amazônia, e foi rechaçado pelo exército colombiano 
depois de um breve confl ito armado. Por outro lado, o Brasil era 
uma ameaça constante e já havia feito valer seus interesses com 
a anexação do território do que é hoje o Estado do Acre, que 
pertencia à Bolívia. A expansão dos Estados Unidos no Caribe 
era outra ameaça à Colômbia. O Panamá já havia sido “perdido” 
em 1903 e os norte-americanos tinham posição estabelecida 
no Caribe Colombiano quando em 1919 surgiu o movimento 
contestatório chamado Liga Costeña, que tinha como intuito 
redimensionar o poder político nacional.  

Assim como Demóstenes, os personagens das 
supracitadas narrativas, dois poetas e dois fi lósofos, fazem 
a viagem dos centros andinos – Bogotá e Medellín – até as 
terras quentes, as fronteiras. Em La vorágine o narrador Arturo 
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Cova faz uma viagem até os Llanos orientales e, depois, até à 
Amazônia, região em disputa com Brasil, Peru, etc, em Viaje 
a pie de Fernando González de 1929 dois fi lósofos viajam de 
Medellín até a região do pacífi co colombiano, região ameaçada 
pela investida norte-americana no Caribe e que havia resultado 
na perda do Panamá. Em 4 años a bordo de mi mismo, Eduardo 
Zalamea Borda, escreve a viagem de um poeta até o Caribe, 
na fronteira entre Venezuela e Colombia, região que sofrera o 
impacto do que se chamou “Liga Costeña”.

Parece não ser acaso que em quatro momentos de 
grave crise territorial, quatro romances foram escritos. Essa 
“coincidência” faz pensar que a relação destas obras com 
o território nacional é algo mais profundo do que se costuma 
pensar. Se como afi rma Michel de Certeau (1982) todo romance 
estabelece um território, não parece restar dúvidas que a 
territorialização que esses romances estabelecem é a nacional. 
Respondendo, assim, à pergunta de Chartejje, podemos dizer 
que os romancistas, como intelectuais, (não apenas eles, é 
verdade), foram fundamentais para inventar um território para a 
nação colombiana. Agora, quem narra a nação? Como dividem 
o território? Como signifi cam cada parte do território nacional?

Os intelectuais no espelho: naturalistas, poetas e fi lósofos 
como narradores da nação

O romance é um gênero narrativo surgido no mundo 
ocidental moderno. Ele possui como característica a abertura 
a outros gêneros textuais em prosa como a crônica, os textos 
legais, científi cos etc. Marcados por uma estratégia de aquisição 
de poder, os romances são narrativas que simulam outros 
textos com a intenção de obter o poder que tais textos possuem 
no que diz respeito à produção e difusão daquilo que é aceito 
socialmente como verdade (GONZÁLEZ ECHEVERRÍA, 
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2000).  A simulação de outros gêneros textuais como textos 
jurídicos e científi cos foi uma estratégia usada pelo romance 
latino-americano para legitimar o seu lugar como produtor de 
análises sociais e defensor de projetos políticos.

 Na Colômbia, o texto matriz foi o relato de viagem 
advindo dos textos científi cos, um dos lugares da produção de 
verdade no mundo ocidental, de viajantes como Humboldt. 
Simular a narrativa de viagem, nesse sentido, foi um modo de 
obter legitimidade social para o discurso veiculado sobre a nação 
nos referidos romances. 

Por outro lado, romances negam a sua própria 
fi ccionalidade, colocando-se como manuscritos encontrados e 
publicados por causa de seu interesse público; ou o resultado da 
viagem real do narrador. Véase este trecho: “Señor Ministro: De 
acuerdo con los deseos de S. S. he arreglado para la publicidad 
los manuscritos de Arturo Cova, remetidos a ese Ministerio por 
el Cónsul de Colombia en Manaus” (EUSTÁSIO RIVERA, 
2006, p. 75). Ocorre, neste trecho, a vinculação, por um lado, 
do texto com o Estado; por outro, cria-se a impressão de que 
José Eustásio Rivera era apenas o editor do material escrito por 
alguém que realmente existiu e que realmente fez a viagem às 
fronteiras nacionais. O livro se coloca como descrição estrita de 
uma viagem real, o que reforça o “efeito de real” pretendido pela 
narrativa (BARTHES, 1971). 

A legitimidade desses romances também advém do fato 
de: personagens ou narradores serem fi guras simbólicas revestidas 
de grande autoridade respeito à produção da verdade socialmente 
aceita. São naturalistas, poetas, fi lósofos, jornalistas1, intelectuais, 
enfi m. No caso do naturalista, personagem de Manuela de Díaz 
Castro, a infl uência de Alexander Von Humboldt se faz presente. 
Em La vorágine e 4 años a bordo de mi mismo os narradores, 
mesmo seguindo o esquema, são poetas. 
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Dentro desse mesmo contexto, fi lósofos amadores 
(ex-padres) que abandonaram a Igreja e o projeto conservador, 
os personagens de Viaje a pie de Fernando González se 
encaixam a partir da autoridade que a fi losofi a disfruta como 
disciplina matriz das humanidades. Sua viagem é uma busca 
da nação na região tropical do país. Como afi rma Appiah 
(1997), a fi losofi a é das humanidades, a disciplina que disfruta 
de maior autoridade simbólica. 

Historicamente, até 1880, período em que os liberais 
dominaram a política colombiana, o naturalista ocupou 
um lugar de prestígio. A partir de então, os conservadores 
ascenderam e se mantiveram no poder até 1930. Neste 
momento, a chamada República conservadora, contrária 
ao racionalismo científi co e a tudo que se vinculasse a ele, 
colocou na língua, na poesia e na fi losofi a a base do projeto 
de civilização nacional. Não foi por acaso que os presidentes 
neste período foram poetas como Rafael Nuñez, José Manuel 
Marroquín e Miguel Antonio Caro. Neste contexto, os poetas 
não assumem apenas os destinos do país; socialmente, 
também assumem o lugar de produtores da verdade e da 
essência nacional (ROJAS, 2001).

Esses personagens e narradores, todos intelectuais, 
desses romances são uma espécie de vanguarda nacional; 
sua presença demonstra não apenas a importância dos 
intelectuais no projeto nacional, ele insinua a consciência do 
protagonismo que esses próprios homens das letras possuem 
como narradores da nação, isto é, como articuladores do 
projeto nacional.  Contudo, por outro lado, esse protagonismo 
dos intelectuais, tanto na fi cção como fora dela, mostra os 
limites do projeto nacional que estava sendo gestado pelas 
elites andinas, como veremos abaixo.
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Os intelectuais no espelho (de novo): fronteiras, habitantes 
e dominação territorial

As narrativas de Díaz Castro, Eustásio Rivera, 
González e Zalamea Borda intervém numa questão política 
central para o país: qual o lugar que ocupam as regiões de 
fronteiras e qual signifi cados têm dentro do espaço nacional? 
Quais as implicações da publicação de Manuela, La vorágine, 
Viaje a pie e 4 anos a bordo de mi mismo em momentos 
quando o país passava por problemas de fronteira, disputas 
territoriais e movimentos autonomistas? Acredito que dois 
pontos ajudam a responder essas questões: a) a natureza das 
terras tropicais e o lugar que elas ocupam no espaço nacional 
e b) as relações entre andinos e calentanos. 

Na primeira noite que passa nas tierras calientes, 
Demóstenes, protagonista de Manuela, é atacado por uma 
espécie de inseto que não o deixa dormir – “chiribicos” (DÍAZ 
CASTRO, 2003, p. 14). Do mesmo modo que Demóstenes, 
Arturo Cova, personagem de La vorágine e o poeta/narrador 
anônimo de 4 años a bordo de mi mismo e os fi lósofos de 
Viaje a pie de Fernando González ao sair da zona andina, 
são colocados à prova pela natureza das terras tropicais. O 
primeiro quase é devorado por uma “serpente güío, corpulenta 
como una viga” (EUSTÁSIO RIVERA, 2006, p. 94); o 
segundo tem sua vida colocada a prova pela “mostruosa fúria 
de [una] tempestade.” (ZALAMEA BORDA, 2003, p. 27). 
Os fi lósofos afi cionados de Viaje a pie também sentiram a 
passagem, a fronteira, entre a zona andina e tropical.

Nos quatros romances, o esquema humboldtiano da 
exuberância da natureza tropical aparece. Essa exuberância 
é reiterada em vários momentos, mas de modo a destacar os 
perigos que encerram. Como diz Serje (2005, p. 5) “media la 
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relación [da nação] con estos espacios y sus habitantes históricos 
(…) imágenes focales. La primera, es la de la enorme riqueza 
que encierran (…) [la segunda] La amenaza que representan”. 
Acredito, contudo, que esses acontecimentos, os insetos, o ataque 
da cobra, a tempestade etc, marcam uma passagem, estabelecem 
uma divisão do espaço nacional, uma fronteira interna, que fende 
o espaço nacional em dois. De um lado as zonas civilizadas; de 
outro, as zonas bárbaras do país, os Andes e as terras tropicais, 
respectivamente. Civita e silva. Depois de atravessar essa linha, 
os personagens estão entregues à selva e a mais extraordinária 
paisagem natural, mas também aos mais terríveis perigos. 

Alfonso Múnera (2005, p. 107) afi rma que o imaginário 
espacial colombiano ao mesmo tempo que incorporava as regiões 
de fronteiras, as deixava de fora da nação: “La clave aquí era 
mostrar cómo, en ese espacio impreciso y jerarquizado, la nación 
civilizada incorporaba, pero al mismo tiempo dejaba de fuera, 
como herencia inevitable de su propia historia el territorio donde 
imperaba aún la barbárie”. Fora e dentro, na fronteira. A inscrição 
dessas regiões como terras de fronteira, a “fronteirização” da 
Amazônia, Caribe, Llanos, Vales Tropicais etc. foi uma estratégia 
retórica fundamental para mantê-las dentro e fora do território 
nacional. Elas pertencem, mas não representam a nação. 

Essa questão está clara na resposta que José Maria 
Samper (1984) deu ao viajante inglês Anthony Trollope, quando 
esse tomou, no seu livro de viagens, o Caribe como representante 
da decadência colombiana. Esses são lugares de fronteira, diz 
Samper, são regiões onde a nação ainda tenta dominar, ordenar e 
impor civilização. Múnera (2005) afi rma além de diferenciar os 
dois territórios, Samper impõe uma hierarquia geográfi ca, social 
e racial entre eles.

Margarita Serje (2005) por outro lado, argumenta que a 
divisão e hierarquização do espaço nacional estão baseadas em 
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uma perspectiva colonial. Esse colonialismo interno transforma 
essas regiões em fronteiras, em lugares distantes, onde reina a 
violência, onde se está mais próximo da natureza que da cultura; 
essa retórica colonial, segundo ela é uma estratégia de dominação 
daquelas regiões. 

Essa seria uma maneira de dar a essas regiões um lugar 
no território nacional: o espaço do futuro, inserindo-as dentro 
de uma temporalização, um lugar na nação como narração. O 
lugar da expansão da civilização nacional que seria representada 
pelo centro, Bogotá, Medellín.  Se há hierarquia, existe 
também o projeto de que no futuro essas regiões poderiam ser 
incorporadas à nação. Assim, se há uma hierarquia territorial, 
essa hierarquia se resolveria utopicamente quando estas regiões 
fossem incorporadas à civilização pelo esforço das elites andinas. 
Enquanto esse futuro não chega, esse território deve ser mantido 
sob controle. 

Os romances descritos servem como um ritual textual 
de atualização do pertencimento daquelas regiões à nação. A 
reiteração, em 1850, 1920 e 1930 se deve talvez à falência dos 
inúmeros projetos de colonização e incorporação dessas regiões à 
civilização nacional2. A expansão do cristianismo como elemento 
civilizador a partir de 1880; a falência dos projetos como a 
imigração massiva de europeus3, bem como a incapacidade 
do Estado de manter presença efetiva4, fez da narrativa uma 
das únicas possibilidades de impor algum controle sobre essas 
regiões.

A relação entre andinos e calentanos, como são chamados 
os habitantes das terras quentes do país, ajuda a sustentar o 
argumento. A pergunta que poderia ser feita sobre aquilo que 
chamo de esquema de descida Andes/terras tropicais é a seguinte: 
não seriam aquelas viagens uma metáfora da tentativa de se criar 
um projeto nacional baseado na união simbólica de andinos e 
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calentanos? A pergunta é pertinente porque a união metafórica 
das diferenças nacionais através de um casal procedente de 
diferentes grupos regionais/raciais e econômicos foi algo muito 
comum no romance latino-americano do século XIX (SOMMER, 
2004). 

A partir dos confl itos civis/regionais de 1850, da 
disputa pela Amazônia, Costa Pacífi ca e Caribe, as viagens 
dos personagens não se encaixariam neste esquema? O amor, o 
casamento, a união formal, que simboliza o pacto nacional, por 
um lado, e o aparecimento de um fi lho no fi nal da narrativa, que 
simboliza a nova nação e o seu futuro, eram as partes centrais 
desse pacto narrativo/nacional descrito por Sommer, (2004). 

Mas a relação entre andinos e calentanos, em nenhum 
daqueles textos, é mediada pela afetividade. Don Demóstenes 
chega a se interessar por uma calentana, mas do ponto de vista 
do domínio sexual. Ela, Clotilde, exige dele um compromisso, 
materializado através do casamento. Aí fi cam, mas a relação 
não continua. No fi nal da trama, ele retorna aos Andes para 
se unir com uma bogotana. A recusa de Demóstenes pode ser 
lida pelo signifi cado que atribui Sommer (2004) ao casamento, 
mostra a difi culdade dos intelectuais andinos de propor um 
projeto nacional a partir da união metafórica, pelo casamento, 
de personagens de diferentes procedências. Para Díaz Castro, 
Eduardo Zalamea Borda, González, Eustasio Rivera e para as 
elites andinas isso não era uma possibilidade, não era a forma de 
se resolver o confl ito entre as regiões, classes e grupos étnicos 
que compunham o país. A articulação de narrativas pacifi cadoras 
como as de amor entre diferentes não foi uma estratégia utilizada. 
O grande romance de catalização da diferença pelo amor, Maria 
de Jorge Isaccs, acaba tragicamente com a morte de Maria.

Outro acontecimento fi ccional que exemplifi ca isso está 
no livro 4 años a bordo de mi mismo. O personagem caracteriza o 
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Caribe como o lugar onde não existe nem civilização, nem saias. 
Num dos momentos de sua viagem, ele conhece uma mulata 
caribenha chamada Meme. Ela lhe desperta, do mesmo modo que 
em Demóstenes, interesse sexual. Ao invés de cobrar casamento, 
ela deixa gravada uma mensagem inusitada no camarote do barco 
onde viajam. Essa mensagem será interpretada de modo muito 
particular pelo narrador: “Puede ser un símbolo espantoso de que 
1 y 1, puede surgir un 3. ¡No! ¡Seria terrible! ¿1, ella, y 1, yo, 
sumados, produciríamos otro 1? ¿Sumados los dos resultaríamos 
3? ¡No! ¡No!” (ZALAMEA BORDA, 2003, p. 55 e 56).

 Essa “terrível” possibilidade afasta o personagem/
narrador de Meme. Ele apenas recobra a tranqüilidade quando 
ela abandona o barco. Essa passagem, acredito, mostra também 
a difi culdade de estabelecer um projeto de futuro comum, que 
poderia ser representado pelo mestiço fi lho do andino e da 
calentana5. A única criança que nasce nestas narrativas é devorada 
pela selva. Ela é o fi lho de Cova e Alicia. Mas essa família que 
poderia representar aquele projeto é, como disse, devorada pela 
tierra caliente6. 

Os exemplos de Manuela e 4 años a bordo de mi mismo 
mostram que a relação entre andinos/Andes e calentanas/
tierras calientes está perpassado pelo desejo de possessão. E 
não é pelo estabelecimento de um compromisso na forma do 
pacto matrimonial; também não é pela paixão, metáfora essa 
do sentimento de nacionalidade, como mostra Sommer (2004). 
Os textos não articulam, assim, enredos pacifi cadores como é o 
caso das histórias de amor nacionais que representam a união dos 
diferentes como é Iracema, de José de Alencar no Brasil, Amália 
de José Mormol na Argentina. Os exemplos mostram também 
a difi culdade enfrentada pelos intelectuais andinos: não foram 
capazes como seus congêneres latino-americanos de articular 
metáforas pacifi cadoras dos confl itos regionais, econômicos e 
étnicorracias como aqueles intelectuais o fi zeram. 
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Esses textos documentam, assim, que na Colômbia 
ocorreu algo diverso do acontecido em países latino-americanos 
como Brasil ou Argentina. Ali não ocorreu a construção de um 
ideário nacional baseado na união dos diferentes através do 
casamento, bem como não houve o louvor do mestiço daí advindo 
como o representante da nacionalidade. A possessão, o domínio 
é o interesse. Se aceitarmos a idéia de Sommer (2004) de que 
a fi gura feminina foi construída como uma alegoria da nação, 
a recusa do enlace amoroso e matrimonial mostra o quanto foi 
difícil para as elites colombianas articularem um projeto nacional 
inclusivo. Segundo Múnera (2005), este fato foi responsável 
por acontecimentos como as guerras civis e a independência do 
Panamá. Associando a ideia de aqueles territórios de fronteira 
fazem parte da nação, mas não a representam, a atitude dos 
personagens em relação às mulheres calentanas, é um forte 
indício de que os textos usados aqui fazem parte de uma estratégia 
de possessão – e não integração – territorial; uma atitude que 
casa muito bem com a ideia de colonialismo interno que defende 
Serje (2005) e que, segundo ela, foi o centro da ideia de nação 
andinocêntrico e autoritário que se hegemonizou na Colômbia a 
partir de 1850. 

Na equação de “pertencer, mas não representar”, as 
viagens que fazem os protagonistas são elementos centrais. O ir 
e vir desses protagonistas são uma estratégia de territorialização 
simbólica poderosa. Aqui a autoridade simbólica da viagem 
se associa à autoridade daqueles intelectuais para produzir um 
discurso normatizador. O olhar desses narradores, assim, se 
tornou representativo do modo como a sociedade colombiana via 
as regiões de fronteiras do país. Eles são observadores no sentido 
que Mary Louis Pratt (1999) e Michel Foucault (2004) atribuem 
ao olhar: um poder normatizador. Manuela, La vorágine, Viaje a 
pie e 4 años a bordo de mi mismo lembram aos calentanos, como 
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os habitantes das regiões tropicais são chamados nos Andes, que 
estão sob constante observação. É estabelecido uma espécie de 
panóptico territorial. Das alturas dos Andes, as elites observam 
e vigiam a população e o território nacional. Nos momentos em 
que as coisas começam a sair do controle, são enviados agentes 
normatizadores, representantes da civilização nacional. 

Considerações fi nais

Isso mostra a relevância dos intelectuais dentro do 
projeto nacional, mas como dissemos acima, a sua incapacidade 
de criar um projeto integrador das diferenças, das regiões e 
das fi delidades da população do país. Mostra também como a) 
literatura foi fundamental na construção do projeto hegemônico 
de nação na Colômbia; b) o papel dos intelectuais na reiteração 
constante dessa visão hegemônica da nação; c) o lugar que as 
periferias e fronteiras nacionais ocupam dentro do projeto 
hegemônico de nação construído na Colômbia entre 1850 e 1930. 

 As obras aqui exploradas documentam a difi culdade 
que as elites andinas enfrentaram na construção de uma ideia de 
nação integradora na Colômbia, entre 1850 e 1930, e, em certo 
sentido, até os dias atuais. Pensando na resposta à pergunta de 
Partha Chartterjje, qual seja, quem imagina a nação, diríamos que 
intelectuais são sujeitos fundamentais na imaginação da nação. 
As obras aqui estudadas mostram que os intelectuais andinos ao 
imaginar a nação tiveram difi culdades em integrar os diferentes 
territórios e grupos sociais do país. O modo como representam 
as terras tropicais do país - que representam setenta e cinco por 
cento do território da Colômbia –, seus habitantes, bem como a 
possível relação entre os grupos andinos com estes, evidencia 
a participação desses intelectuais e narrativas no que Alfonso 
Múnera (2005) chama de fracasso da nação. 
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Notas
1 Em 1960, o esquema de viagem de descida Andes/tierras calientes foi 
atualizado por Fanny Buitrago, no romance El hostigante verano de los dioses, 
onde o narrador é um jornalista (Ver RAMOS JÚNIOR, 2009).
2 Um dos projetos mais falados no século XIX colombiano dizia respeito à 
importação de imigrantes europeus. Mas o país ressentia a concorrência 
brasileira e argentina de modo que o projeto de imigração massiva para a 
colonização dessas áreas nunca foi implementado, o que levava ao desespero 
alguns dos membros das elites colombianas. Ver Martínez, Frederic, El 
nacionalismo cosmopolita, 2001.
3 A Colômbia recebeu pouquíssimos imigrantes. Martínez (2001) fala que os 
únicos alemães que se dispuseram a vir para o país foram dizimados pelas 
doenças tropicais. Isso fez esses projetos naufragarem. 
4 Ainda hoje o Estado colombiano tem graves problemas no que diz respeito 
à manutenção efetiva de sua presença nas regiões tropicais do país, pois ali, 
ele disputa o território com a guerrilha, com os paramilitares, contrabandistas, 
trafi cantes etc. Isso vai levar a idéia de que o país tem um Estado menor que o 
território, um tropo retórico muito comum entre as elites colombianas, nos dias 
de hoje.  
5 A mestiçagem racial que aparece em muitos dos intelectuais colombianos do 
século XIX deve ser pensada a partir dos critérios daquele momento. Ela servia 
apenas como modo de fazer desaparecer as chamadas raças inferiores, os negros 
e indígenas. Era um elemento de purifi cação racial e que tornava possível o 
desaparecimento do que era chamado de castas inferiores. Ver Múnera (2005), 
Serje (2004), Lasso (2006). 
6 Isso ocorre porque houve a quebra do tabu social aí envolvido. Na verdade, 
Cova e Alicia representam a tentativa de sobreviver à quebra do tabu social. Sua 
morte exemplar no fi nal da narrativa reconduz o mundo à normalidade rompida 
pela sua tentativa.
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