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INTRODUÇÃO 
 
 Inicialmente lançado em 1959, por Hernâni Donato, sob o título de Selva 
Trágica: a gesta ervateira do suleste matogrossense; relançado em 2011 
(edição aqui estudada) na coleção Gente pobre, da editora Letra Selvagem. O 
romance ainda deu origem ao filme homônimo, dirigido por Roberto Farias, 
considerado um dos pontos altos do Cinema Novo, juntamente a Menino de 
Engenho. Hernâni Donato, o autor da narrativa, é filho de imigrantes italianos, e 
é conhecido por suas múltiplas habilidades, pois, além de literato, é também 
historiador e jornalista. Seu perfil como autor se traça em uma linha que busca 
o distanciamento da matéria para suas obras: começou, em 1948, a escrever 
sobre a imigração italiana no Brasil, em Filhos do destino – história do café e 
do imigrante em São Paulo, narrativa que muito tinha da própria biografia do 
autor, pois escreveu de uma situação que vivenciava por ser filho de 
imigrantes. Já em 1956, lança Chão Bruto, narrativa que trata da luta entre 
posseiros e grileiros pelas terras no Sudoeste do estado de São Paulo, à época 
da ocupação do Oeste brasileiro. A obra foi adaptada para o cinema duas 

RESUMO: O local onde acontece a narrativa de Selva 
Trágica (2011) é a fronteira Brasil-Paraguai, onde Ponta 
Porã, no antigo Mato Grosso unificado, se une a terras 
paraguaias promovendo um espaço híbrido de encontro 
de culturas. Nesse espaço, as identidades se 
transformam e dialogam entre si, visto que, para Stuart 
Hall (2011), elas se transformam no interior da 
representação, que, por sua vez, é transpassada por 
diversas vozes e discursos, segundo os pressupostos de 
Mikhail Bakhtin (1989) acerca da linguagem. Para 
transpor poeticamente este espaço e suas decorrentes 
tensões para o interior da narrativa literária, Hernâni 
Donato assume a postura apontada por Silviano Santiago 
(2002), para quem, na contemporaneidade, o narrador 
assume uma posição de jornalista, levando o olhar do 
leitor para dentro das situações narradas, com um 
distanciamento que se aproxima do relato. Portanto, este 
artigo objetiva refletir sobre a forma utilizada por Donato 
para trazer à tona na narrativa as tensões das 
personagens na fronteira Brasil-Paraguai. 
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vezes: em 1958 e 1976, tendo o próprio Donato como roteirista da primeira 
versão. Em 1959, é lançado Selva Trágica, abordando a condição precária de 
trabalho e a forte exploração estrangeira exercida pela Companhia Mate 
Laranjeira na região que hoje compreende o Mato Grosso do Sul. Desta forma, 
Donato se situa como o narrador-jornalista apontado por Silviano Santiago, 
pois, em Selva Trágica, narra a partir da experiência alheia, distanciado de seu 
“objeto” de observação, portanto, traça uma linha distanciadora em sua 
produção literária. 
 
 
1. NARRATIVA E FICCIONALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA EM 
SELVA TRÁGICA  
 
 O espaço narrativo diegético de Selva Trágica (2011) é a fronteira Brasil-
Paraguai, lugar em que o município de Ponta Porã, no antigo Mato Grosso 
unificado, se une a terras paraguaias promovendo um espaço híbrido de 
encontro de culturas. Nesse espaço, as identidades se transformam e dialogam 
entre si, visto que, para Stuart Hall (2011), elas se transformam no interior da 
representação, que, por sua vez, é transpassada por diversas vozes e 
discursos, segundo os pressupostos de Mikhail Bakhtin (1989) acerca da 
linguagem. Para Bakhtin, o romance é perpassado por múltiplas vozes que se 
orquestram no interior da narrativa a expressarem o campo do social: 

 
O romance é uma diversidade social de linguagens 
organizadas artisticamente, às vezes de línguas e vozes 
individuais. [...] enfim, toda estratificação interna de cada língua 
em cada momento dado de sua existência histórica constitui 
premissa indispensável do gênero romanesco. E é graças ao 
plurilinguismo social e ao crescimento em seu solo de vozes 
diferentes que o romance orquestra todos os seus temas, todo 
o seu mundo objetal, semântico, figurativo e expressivo. 
(BAKHTIN, 1988, p. 74). 
 

 A narrativa de Donato é exemplo desta diversidade social de linguagens 
reelaboradas no sentido de trazer à tona a tensão do espaço social 
representado na discursividade da obra. É importante lembrar que o agravante 
do espaço social, no caso de Selva Trágica, a fronteira é o fato de que ela foi 
palco, durante o final do século dezenove e o início do século vinte, do 
massacre imposto a cidadãos brasileiros e paraguaios por meio de uma 
condição de trabalho absurda, comandado por uma Companhia argentina de 
beneficiamento de erva-mate – a Mate Laranjeira.  
 A tragicidade das condições impostas aos trabalhadores, permeados 
pelos diálogos culturais resultantes da região de fronteira, e o esquecimento 
por parte dos Estados brasileiro e paraguaio, resultando na “terra de ninguém” 
que se lê na narrativa, formam a substância para a narrativa de Hernâni 
Donato, que, ao modo do narrador pós-moderno discutido por Silviano 
Santiago (2002), assumiu a figura de um documentarista, ao apresentar ao 
leitor personagens feitos de erva-mate, explorados pela erva-mate, com o 
distanciamento de alguém que está ali, naquele espaço, para mostrar uma 
situação. 
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 As características da narrativa contemporânea estão expressas na 
construção interna da obra de Hernâni Donato, a exemplo da representação do 
homem e sua fragmentação, perda da identidade pelo sujeito, desorganização 
espacial, narrador como jornalista, deslocamento, intertextualidade, 
territorialidade, história política oficial e suas consequências, o que demonstra 
uma preocupação do narrador em revelar as contradições sócio-político-
econômico-culturais do espaço social que se lê na obra, e por extensão, pode 
ser lido metaforicamente, para além daquele espaço, como uma 
problematização por meio da linguagem artística, de situações análogas na 
sociedade contemporânea, o que a eleva para além do puro relato 
denunciatório.  
  
 
2. NARRAR A PARTIR DA EXPERIÊNCIA ALHEIA: UMA 
NOVA FORMA DE NARRAR 
 
 Para Theodor Adorno (2003), a posição do narrador no romance 
contemporâneo é caracterizada hoje por um paradoxo: o de que não se pode 
mais narrar, embora a forma do romance exija a narração. Da mesma forma 
que a pintura perdeu muitas de suas funções tradicionais para a fotografia, o 
romance as perdeu para a reportagem e para os meios da indústria cultural, em 
especial para o cinema. O romance adquiriu, então, a necessidade de se ater 
àquilo de que o relato não é capaz de dar conta. Mas, diferente da pintura, a 
emancipação do romance em relação ao objeto foi limitada pela linguagem.   
 Adorno aponta que “o que se desintegrou foi a identidade da 
experiência, a vida articulada e em si mesma contínua, pois só a postura do 
narrador permite.” (ADORNO, 2003, p. 56). Da mesma forma, seria impossível, 
segundo Adorno, para uma pessoa que participou da guerra narrar tal 
experiência “como antes uma pessoa costumava contar suas aventuras.” 
(idem, p. 56) e isto se deve à matéria comunicada e à forma que ela assume, 
porque contar algo significa ter algo especial a dizer, e é exatamente isto que é 
impedido pelo mundo administrado, pela estandardização e pela mesmice. 
Sobre a posição ideológica do narrador, o autor aponta: 

 
Antes de qualquer mensagem de conteúdo ideológico já é 
ideológica a própria pretensão do narrador, como se o curso do 
mundo ainda fosse essencialmente um processo de 
individuação, como se o indivíduo, com suas emoções e 
sentimentos, ainda fosse capaz de se aproximar da fatalidade, 
como se em seu íntimo ainda pudesse alcançar algo por si 
mesmo. (ADORNO, 2003, p. 56-57). 

 
 A partir de tais considerações, retornamos para a narrativa de Selva 
Trágica, cujo narrador parte de documentos anteriores e de relatos de sujeitos 
que viveram o drama exposto por ele na narrativa, como o relato daqueles que 
viveram o drama da guerra, para trazer ao interior da narrativa esse drama, 
mas com as técnicas narrativas características da posição de narrador. Abaixo, 
cita-se o depoimento de Antônio Cardozo, um mineiro fugitivo dos ervais: 
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...estaba buscando escaparme porque nos hacían vagar desde 
que aclaraba hasta l'anochecer entre malezales y caraguatas 
buscando yerba silvestre sin dejarnos volver al campamento si 
no traímos varias arrobas bien quebradas y sapecadas y nos 
tenían a cintarazo limpio; entonces con otros dos mitã nos 
escapamos y salimos a media noche después de preparar la 
linyera donde llevábamos una torta de carne fria y chipa; y 
había que atravesar el desierto Ressurección que no 
conocíamos y por ahí nos perdimos n'el monte y teníamos un 
bruto miedo; y ya'tabamos desiando que nos alcanzara la 
Comisión y así sucedió porque de pronto nos alcanzaron y nos 
apuntaron con laj'arma diciendo 'Entreguensen' y nos 
entregamos y no nos mataron de casualidá porque dijeron 'hoy 
no es día de morir' y nos llevaron de vuelta a l'administración y 
el administrador Segismundo Gallardo tenía el cinto lleno 
e'ballas y un tremendo cuchilo metido en la bota y... (DONATO, 
2011, p. 16). 

  
 Na narrativa, uma fuga é narrada da seguinte forma: 
 

O mato não estava a favor dos fugitivos. Fechado, ruidoso, 
agressivo. O rapazinho teve um arrepio tão violento que 
escorregou no afofado da trilha. […] 'Sinto os homens atrás de 
mim, assoprando na minha nuca...!' O pânico viajava com ele e 
quanto mais pressa pusessem nos passos maior seria o seu 
medo. E o Augusto preferia estar sossegado e frio se tivesse 
que brigar. […] o outro balançou a cabeça, tristemente. E 
porque subiam afobados o facão pedregoso da colina, atirou 
para o fundo a bolsa de couro vazia: 'Está certo – concordou o 
Augusto – É bom aliviar o peso. Se chegarmos nus, mas 
chegarmos ao rio, o mundo é nosso. Nunca mais botamos os 
olhos num erval e um raído nas costas'. (DONATO, 2011, p. 
108). 

 
 O relato ilustra a essência do drama do sujeito, como se vê na 
personificação do medo que transpassa cada ação que é motivada por ele. As 
camadas mais profundas dos sentimentos que envolvem a fuga, como o pavor 
de serem alcançados, no romance, podem ser descritas pelo assopro na nuca 
sentido pela personagem. A relação da pressa como uma camada mais 
profunda do drama do medo, pode ser apenas descrito pelo narrador, que se 
põe a explorar uma realidade sem a pretensão de a fazer única, mas com o 
objetivo de trazer à superfície o que está encoberto no drama das 
personagens. 
 Tendo como verdadeiro objeto o conflito entre os homens e as relações 
petrificadas, o romance ganha do relato ao poder desvendar a essência dessas 
relações, pois, ao assumir a forma de trazer à tona a partir da experiência 
alheia as relações opressivas juntamente a seus dramas íntimos, captando o 
estranhamento advindo dessas relações de alienação, e sob essa perspectiva, 
a alienação em si se transforma em meio estético para o romance. (ADORNO, 
2003, p. 53) 
 O romance carregaria consigo, segundo Adorno, a resistência à 
coisificação do indivíduo, ou à petrificação do indivíduo dentro das relações 
petrificadas impostas no mundo contemporâneo. Para que se rompa com esse 
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estado de coisas, o narrador deve buscar uma nova forma para o romance, 
pois, aquela de cunho extremamente realista, da ilusão de se contar as coisas 
como realmente são, apenas favorece a estratificação. Adorno sugere que 
deve-se buscar novas formas de apreender a realidade, buscando a essência 
do social, por meio de novas técnicas de criação literária. (ADORNO, 2003, p. 
54) 
 Ao fazer isto, o romancista rompe com a ilusão do primeiro plano: aquilo 
que se apresenta como real. O narrador em Selva Trágica o faz da seguinte 
forma: ao apresentar na fala da personagem Curê a afirmação de que é feito 
de erva-mate, de que sua pele não é bugra, negra ou branca, mas é da cor da 
erva cancheada, o narrador traz a essência das relações no erval: o valor de 
cada personagem está atrelado à sua posição social, mas todos, sem exceção, 
estão oprimidos pelo que a erva-mate representa no romance: a opressão pelo 
sistema capitalista, como se pode perceber na citação abaixo: 

 
De erva-mate. Disso é que sou feito. Estou recheado dela. Não 
sou branco, nem preto, nem bugre. Minha pele é cor de erva 
cancheada. Maldita erva! O que me dói mais e assusta é que 
se a erva acabasse eu teria que morrer. Não sirvo pra mais 
nada. Sei que não sirvo pra mais nada! (DONATO, 2011, p. 
92). 

 
 Em seguida, também na resposta de Curê a Isaque, o narrador explicita 
que a erva-mate também modifica as características humanas, podendo, 
inclusive, refletir nas relações humanas, modificando seus valores: “Besteira! É 
esse maldito mundo do erval que muda o jeito de se viver.” (DONATO, 2011, p. 
103). Tal afirmação se refere ao que a erva-mate representa na narrativa: a 
razão da degradação humana, que tem por trás de si um sistema de opressão 
movido a lucro e exploração. Como também se faz claro na descrição em que o 
narrador apresenta o trabalho do uru, o responsável por canchear a erva, e 
refere-se à descrição da degradação da personagem, representando, de forma 
estetizada, a degradação humana sofrida em decorrência da erva-mate, que 
não era apenas sofrida pelo uru, mas por todos que, conforme a  fala de Curê 
citada anteriormente, eram feitos de erva-mate, também, destruídos por ela: 
 

Quando o patrão lhe põe nas mãos a forquilha e lhe dá o piso 
do barbaquá, diz que ele é senhor. Então começa a respirar 
fumo e resina, a ser defumado em suor e fumaça. Primeiro a 
gordura, depois as carnes, a saúde, escorrem pelo corpo, dia e 
noite, feito suor. Nenhum pelo lhe fica grudado no corpo, nem 
saliva na boca, nem dentes nas gengivas, nem lágrimas nos 
olhos. Vai sendo cozido dia a dia; os intestinos acabam secos e 
mortos, envenenando o corpo; o estômago ácido, os pulmões 
cavernados, as veias saltadas, os olhos afundados. E dia e 
noite, com a forquilha nas mãos, mexendo erva. No fim da 
primeira safra desce um fantasma do piso onde subiu um 
homem. (DONATO, 1959, p. 49). 

  
 A partir da descrição acima, infere-se que os detalhes narrados têm uma 
carga, ao mesmo tempo, literal e análoga: representa tanto a degradação física 
quanto emocional das personagens. Ao narrar a perda de saúde – um fato 
inicialmente externo e social, decorrente da exposição à fumaça do barbaquá – 



 

 425 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

o narrador expõe a ferida crescente do drama psicológico das personagens: a 
exposição à opressão e à dura rotina dos ervais vai-lhes degradando cada vez 
mais a dignidade, até extraí-la completamente. De onde havia subido um 
homem – indivíduo de uma sociedade – desce, ao fim da primeira safra, um 
fantasma – desprovido de sua saúde, bem como de sua dignidade. 
 Donato se utilizou da descrição espaço-personagem como uma fusão de 
elementos externos e internos, retomando Candido (2010), para descobrir as 
camadas da degradação, partindo do meramente superficial para o drama 
interno das personagens e também para a estrutura estética da narrativa. Da 
mesma forma, uma das sugestões de Adorno para as novas técnicas de 
criação literária é a ironia. A ironia em Selva trágica é exposta ao falar do que 
possivelmente se pensava, nos centros consumidores, a respeito da produção 
de erva-mate. Hernâni Donato utilizou-se desta técnica na voz da personagem 
Luisão, após a morte de um jornalista que havia visitado Ponta Porã a fim de 
saber da situação enfrentada nos ervais, explicitando a violência imposta da 
seguinte maneira: 
 

Esperou que o zumzum dos primeiros curiosos enchesse a rua 
de gente. Eram testemunhas garantindo a sua retirada. Puxou 
o cavalo e montou. De passagem pelo morto, ladainhou: 'Quem 
não sabe destas coisas pensa que a erva-mate é colhida nos 
jardins.' (DONATO, 2011, p. 56-57). 

 
 Em estudo realizado sobre Selva Trágica, Jerri Roberto Marin explicita: 
 

A empresa Mate Laranjeira impunha um ritmo de trabalho que 
bestializava os trabalhadores e o aumento da produção 
implicava, na mesma proporção, conflitos e mortes. [...] Os 
ervais seriam um inferno e o paraíso encontrava-se no outro 
lado do rio Paraguai ou apenas no imaginário dos ervateiros. 
(MARIN, 2001, p. 170). 

  
 Esta situação degradante é narrada por Donato e foi construída pela 
interação do narrador com aqueles que relataram as situações que viveram. 
Desta forma, a substância da narrativa confere com a postulação de Benjamin, 
para quem “a origem do romance é o indivíduo isolado, que não pode mais 
falar exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes e que não 
recebe conselhos nem sabe dá-los” (BENJAMIN, 1987, p. 201). Por ter se 
originado de tal forma, o romance se transforma em uma tentativa de absorver 
e compreender a vida exterior desconhecida por causa do estranhamento 
advindo pela reificação das relações entre os indivíduos. Inferno e paraíso se 
transformam em construções discursivas advindas dos relatos alheios. Toda a 
situação opressiva e degradante é trazida para a teia do romance, para que, 
através do encontro com tal situação, o leitor não seja meramente 
contemplativo em sua absorção. 
 A contemplação, nesse sentido, se torna impossível por parte do leitor. A 
violência estetizada em Selva Trágica é a violência imposta às camadas mais 
profundas do ser humano. Através de um encurtamento estético, o narrador de 
Selva Trágica quebra a tranquilidade do leitor, pois “a permanente ameaça da 
catástrofe não permite mais a observação imparcial, e nem mesmo a imitação 
estética dessa situação”. (ADORNO, 2003, p. 61). O leitor é então despertado 
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para aquilo que é narrado, tendo diante de si um discurso fictício que se 
apresenta como resistência à perda da memória e como um despertar sobre a 
matéria social.  
 Uma das situações narradas em que o leitor não pode ser meramente 
contemplativo é a de que, conforme mencionado anteriormente, os mineiros 
entram no mundo da erva-mate iludidos de que estariam entrando em um 
mundo pleno de novas possibilidades, no qual mulheres, dinheiro, status social 
e outros benefícios lhes viriam de forma fácil. Depois de endividados e 
obrigados a trabalhar para a Companhia, percebem que sair dele é quase 
impossível e que tal trabalho não concretizava nenhuma das promessas feitas.  

Tem-se, em Selva Trágica, a representação de um Estado que não se 
responsabiliza pelos cidadãos da margem – os trabalhadores que se tornam 
escravos no sudeste mato-grossense e que alimentam os luxos da metrópole 
consumidora de erva-mate não são protegidos por seus respectivos Estados – 
brasileiro e paraguaio. Nesta representação, se tem imagens criadas pelo 
narrador que podem facilmente ser identificadas com outras situações vividas 
ao redor do mundo, como as já citadas no parágrafo anterior, nas quais os 
Estados não tem responsabilidades com os cidadãos da margem, uma vez 
que, na nova configuração, é o poder econômico que dita regras. As 
personagens da narrativa – sejam brasileiras ou paraguaias não são protegidos 
por seu Estado, que visa apenas o recolhimento de impostos e o 
desenvolvimento econômico proporcionados pela exploração da erva-mate em 
seus ervais. Donato cria personagem de dupla função: narrador e personagem 
a exemplo da personagem Luisão: “O Governo está longe, tem a vista fraca 
demais para enxergar o que se passa no meio do mato. E a erva está no meio 
do mato.” (DONATO, 2011, p. 250).  

A auto-consciência da personagem demonstra uma compreensão de 
mundo como este se apresentava longe do sudeste brasileiro: o Governo fazia 
vista grossa às condições de trabalho impostas pela Companhia, que, por sua 
parte, apenas interessava ao Governo enquanto obtentora de lucros e impostos 
para o governo e nas melhorias em termos logísticos, como na construção de 
estradas e ferrovias no interior do estado. Desta forma, as vidas que ficavam 
pelo caminho não importavam por estarem “no meio do mato” como sugeriu a 
própria personagem Luisão. 
 “No meio do mato” também se encontrava, como apresentado na 
narrativa, mesmo sem o contraste violento que pode decorrer do encontro de 
culturas, um outro país dentro do Brasil, diferente daquele imaginado pelos que 
ainda pregavam uma unificação nacional e que acreditavam num país em que 
se falava apenas o português, através da hibridez de linguagem presente na 
fala das personagens. Como é explorado na seção a seguir. 
 
 
3. O NARRADOR PÓS-MODERNO E SEU OLHAR DE 
DISTANCIAMENTO 
 
 Silviano Santiago (2002) aponta que o olhar sobre a realidade, sob o 
ângulo da observação e da experimentação, é matéria-prima para a narrativa 
pós-moderna não apenas no jornalismo, mas também na literatura. O papel do 
narrador na pós-modernidade é, para Santiago, de alguém que transmite uma 
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experiência de vida, como participante das ações que relata e, como 
observador, informa sobre outras pessoas. Desta forma, se apresenta uma 
contraposição entre uma ação interna e outra externa.  

 
O narrador pós-moderno é aquele que quer extrair de si a ação 
narrada, em atitude semelhante à de um repórter ou de um 
espectador. Ele narra a ação enquanto espetáculo a que 
assiste (literalmente ou não) da plateia, da arquibancada, ou de 
uma poltrona na sala de estar ou na biblioteca; ele não narra 
enquanto atuante. (SANTIAGO, 2002, p. 45).   

 
 Como apresentado pelo fragmento acima, o narrador pós-moderno é o 
que transmite uma sabedoria decorrente da observação de uma vivência alheia 
a ele, pois a ação narrada por ele não foi tecida na substância viva da sua 
existência e, desta maneira, ele é o puro ficcionista, pois a autenticidade de sua 
narrativa é questionada. Real e autêntico são construções da linguagem em 
Santiago (2002), pois, a autenticidade da narrativa é resultante da 
verossimilhança advinda da lógica do relato. Como se pode observar abaixo: 
 

A coisa narrada é mergulhada na vida do narrador e dali 
retirada; [...] é vista com objetividade pelo narrador, embora 
este confesse tê-la extraído da sua vivência; [...] existe como 
puro em si, ela é informação, exterior à vida do narrador. 
(SANTIAGO, 2002, p.40). 

 
 Nesse sentido, é no movimento de distanciamento das ações que reside 
o caráter pós-moderno da narração. Marin (2008) aponta que a narrativa de 
Donato foi controlada por seus arquivos e por sua relação com seus objetos e 
métodos. Seguindo a linha dos historiadores, sua preocupação consistiu em 
aproximar-se o mais possível do acontecido, articulando, simultaneamente, isto 
à articulação de sua capacidade criadora de imaginar o acontecido e de 
representá-lo. 
 O narrador em Selva Trágica assume esta posição, pois a matéria 
narrada é retirada de uma vivência alheia, que, mergulhada em sua vida, é 
constituída em narrativa, tecendo elementos externos e internos para 
transformá-los em informação ao leitor. Ou seja, o narrador, como um 
jornalista, se distancia da ação narrada para poder contá-la numa perspectiva 
pós-modernista. 
 Santiago revisita Walter Benjamin (1992, apud SANTIAGO, 2002) para 
apontar três estágios na evolução na história do narrador, que acabaram por 
firmar a narrativa pós-moderna, seriam eles: o narrador clássico, que 
compartilha suas experiências com o interlocutor; o narrador do romance, que 
não possui mais o caráter experimental das vivências narradas; e o narrador-
jornalista, que narra pela informação e pelo relato alheio. 
 Portanto, a narrativa pós-moderna projeta a sabedoria do romance à 
observação da vivência alheia, distante. A aproximação entre jornalismo e 
literatura reside no paradoxo vivenciado pelo repórter de vivenciar a situação e, 
ainda assim, fazer prevalecer a informação, ao invés de relatar aos moldes do 
romance.  
 Ao escrever Em Liberdade (1981), Silviano Santiago recria as Memórias 
do Cárcere (1953) de Graciliano Ramos, reiterando, assim, suas reflexões 
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acerca do narrador pós-moderno, que representa o real através da simulação a 
partir da experiência alheia. Em consonância com Benjamin e Adorno, que 
iniciaram as postulações acerca da experiência no romance contemporâneo 
como não mais pertencente ao próprio narrador, Santiago se "apropria" das 
memórias de Graciliano Ramos para, por meio da simulação e da 
(des)escritura, fazer da prisão, e das memórias advindas dela, substância para 
seu romance que questiona a relação entre a história e a ficção, a fala e a 
língua, o pensamento e a realidade. As memórias do próprio Graciliano foram 
asujeitadas às limitações impostas pela própria memória. Língua, memória e 
história se interrelacionam para construir a narrativa de Santiago.  
 Da mesma forma, em Selva Trágica se baseia em relatos alheios, pois, o 
narrador enuncia de um outro lugar social que não o de aconchavado da 
Companhia, e de outro lugar geográfico – São Paulo, e não Mato Grosso, com 
o distanciamento do narrador pós-moderno que, numa primeira hipótese, “quer 
extrair a si da ação narrada, em atitude semelhante a de um repórter ou de um 
espectador”. (SANTIAGO, 1989, p. 45). 
 Assim, o narrador de Selva Trágica assume a posição de narrador-
jornalista, pois, leva o leitor pelas situações, como se fosse sob a lente de uma 
câmera, registrando as ações da narrativa, que foram construídas 
discursivamente por ele, porém, com o distanciamento típico do narrador pós-
moderno. 
 
 
4. IDENTIDADES CULTURAIS NA FRONTEIRA ATRAVÉS 
DAS VOZES NARRADAS 
 
 Segundo as concepções de sujeito de Bakhtin (1997), o sujeito nasce 
dentro de uma classe social, em um tempo, em um lugar, uma pátria, e só essa 
localização social e histórica do homem o torna real e lhe determina o conteúdo 
da criação da vida e da cultura e não como sendo um organismo biológico 
abstrato. Desta forma, o sujeito é transformado e construído discursivamente, 
por meio de trocas e diálogos sociais e culturais.  
 Na mesma linha se encontram as postulações de Stuart Hall sobre a 
identidade nacional, que para ele não é algo com a qual nós nascemos, mas 
são formadas e transformadas no interior da representação e as culturas 
nacionais são compostas por instituições culturais, tanto como por símbolos e 
representações, sendo as culturas nacionais um discurso – “um modo de 
construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a 
concepção que temos de nós mesmos.” (HALL, 2001, p. 51). Nesses termos, 
quando constroem sentidos sobre a nação, as culturas nacionais constroem 
também identidades, pois constroem significados com os quais podemos nos 
identificar.  Identidade, portanto, é também construída pela alteridade. Portanto, 
para Hall, a nação não é apenas uma entidade política, mas algo que produz 
sentidos: um sistema de representação cultural e, o sujeito dentro desta 
concepção não é apenas cidadão de uma nação, mas sim, parte de uma ideia 
da nação tal como é representada em sua cultura nacional.  
 Percebe-se em Selva Trágica, na rotina dos mineiros, esses 
entrecruzamentos culturais, como é narrado no forte costume do consumo do 
tereré, o mate frio e refrescante, e na utilização dos vocábulos guaranis e 
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castelhanos para descrever coisas referentes a esta rotina, como se vê na 
passagem abaixo: 
 

O dia do mineiro, peão cortador de erva, começa no meio da 
noite, às três e trinta. A mata, os bichos, os caminhos, as aves 
dormem ainda e o mineiro estremunha. Cansado da véspera e 
das muitas vésperas. Prepara o tereré, enrola nos pés a 
plantilla, bebe tereré, calça as botas de couro, bebe tereré, 
calça as botas de couro, bebe tereré, come bocados da comida 
sobrada da tarde anterior, bebe tereré e mergulha no caatim. 
(DONATO, 2011, p. 27, grifo nosso) 

  
 A repetição da descrição de beber tereré aponta quão forte era esse 
costume na cultura dos mineiros, apontando para a relação entre o costume e 
a infiltração da cultura guarani e paraguaia em território brasileiro, mostrando a 
forte presença do “outro lado do rio”, mesmo que politicamente se quisesse 
acreditar num Brasil unificado, apegando-se à ilusão de que a Guerra do 
Paraguai havia eliminado quaisquer traços culturais que poderiam haver nos 
territórios que antes pertenciam ao país vizinho.  
 Já a utilização dos vocábulos para a descrição da rotina pode ser vista 
na seguinte passagem: 
 

Caminha tonto de sono, agoniado e sombrio. Enquanto a noite 
se desmancha no dia ainda distante, essa tristeza escorre 
pelos caminhos, remansa no largo central da vaqueria e de 
novo se espalha e flui pelos tapê-hacienda e destes ao tapê-
poi, trilhas furadas no mato até a mina – a ilha da erva-mate no 
mar verde da selva. (DONATO, 2011, p. 27-28, grifo nosso.) 
 

 Os vocábulos grifados significam, respectivamente, o rancho central, o 
caminho de casa ou caminho-mestre e trilhos que cortam o tapê-hacienda em 
todas as direções e sua significação dentro da obra pode ser lida como essa 
presença alheia na cultura brasileira, mostrando a região como pertencente a 
um país que não lhe unificava ou homogeneizava, pois, à diversidade cultural 
típica da região de fronteira, se adicionava o fato de que muitos cidadãos 
paraguaios eram trazidos ao Brasil para trabalharem nos ervais, desta forma, a 
cultura dos dois países se entrecruzava, negociando identidades e poderes 
culturais.  
 Negociar as identidades se transforma para as personagens da narrativa 
item de sobrevivência, e desta forma, o entrecruzamento das culturas nacionais 
é constante. Neste sentido o autor de Selva Trágica enfatiza uma reflexão 
contemporânea: "'fronteiras nos seguram, fronteiras nos autorizam'.  Não são 
limites, nem demarcações, nem divisas, nem territórios. São fronteiras, zonas 
limítrofes". (Projeto Fronteiras, 2001).  
 No contexto de Selva Trágica (2011), portanto, brasileiros e paraguaios 
não são apenas membros de uma entidade política – Brasil ou Paraguai – são 
parte de uma ideia de nação, mas, sendo uma cultura nacional um discurso – 
um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto suas ações 
quanto a concepção que têm de si mesmos – poderia estar suscetível a 
mudanças provenientes de choques com outras estruturas de poder cultural.  
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Hall sugere que, ao invés de pensar as culturas nacionais como 
unificadas, dever-se-ia concebê-las como constituintes de um “dispositivo 
discursivo que representa a diferença como unidade ou identidade”. (HALL, 
2001, p. 62). Atravessadas por divisões e diferenças externas arraigadas, são 
apenas unificadas através do exercício de diferentes formas de poder cultural. 
Por meio da costura das diferenças. 
 As identidades representadas em Selva Trágica são identidades 
culturais não-fixas, suspensas, em transição, entre diferentes posições, que 
retiram seus recursos, ao mesmo tempo, de diferentes tradições culturais. São 
personagens que se traduzem, pois quebram o falso dilema de se ter que 
escolher entre retornar e preservar as raízes ou assimilar-se totalmente dentro 
da nova cultura. A Tradução, no sentido de Hall (2001) é um processo que 
descreve as formações de identidade que atravessam e intersectam as 
fronteiras naturais, formado por pessoas que foram dispersas para sempre de 
sua terra natal, mas que ainda retêm fortes vínculos com seus lugares de 
origem e suas tradições, sem a ilusão de um retorno ao passado.  

No que se refere à tradução, a esperança de retorno à terra natal é 
presente em muitas personagens, porém, a opressão que sofrem e o desejo de 
libertação do sistema semiescravo em que vivem, bem como a hibridez da 
fronteira une as personagens em uma cultura talvez mais parecida entre si do 
que ao resto do país. Os personagens da narrativa, por serem residentes em 
uma região de fronteira, estão em constante trocas entre o eu e o outro, e 
vivenciando o choque e a tradução de culturas. Os trabalhadores da 
Companhia caminham em busca de novos ervais, adentrando um dos lados da 
fronteira buscando novas fontes de exploração natural, mostrando o cotidiano 
de lutas e sofrimento de pessoas à margem – homens pobres e as mulheres 
desses homens pobres, retratando, a todo momento, as relações de 
opressão/resistência estabelecidas entre eles e o sistema opressor da erva-
mate, numa constante troca e negociação de identidades transformadas no 
interior da representação. 

No fragmento abaixo, percebe-se que a única forma de ameaçar a 
Companhia era por meio do relato do que realmente acontecia nos ervais, pois 
descreve a fala de uma personagem frente ao assassinato de um jornalista, 
que estava na cidade para investigar e levar aos centros consumidores as 
condições dos ervais: 

 
Pois aí está, moço. É como lhe disse, não é mesmo? Vejam só! 
Estivemos aqui a noite inteira. Oito homens falando de brigar. 
Só você não tinha armas e não queria luta. Logo de você que a 
Companhia teve mais medo! Pensaram que os seus escritos 
seriam pior do que os nossos tiros. (DONATO, 2011, p. 57) 

 
O narrador em Selva Trágica traz para o centro da narrativa essas 

tensões decorrentes da hibridez marcada na região fronteiriça, as trocas 
culturais, a negociação de identidades e a opressão imposta pelas várias 
formas de poder cultural. Desta forma, buscar compreender o modus vivendi 
observado no perfil dos sujeitos-personagens para resistir ao espaço opressivo, 
pode ser também parte de uma reflexão acerca de nossa própria resistência 
enquanto sujeitos na sociedade contemporânea, pois, acredita-se que a obra, 
como postulou Candido (2011), é, além de fruto de tensões sociais, meio de 
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identificação e consequente mobilização por parte da sociedade que se vê nela 
também. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 Na região de fronteira em que foi ambientada a narrativa há a presença 
de várias vozes, advindas de também distintas identidades nacionais, que, por 
sua vez, são formadas no interior da representação, desta forma, o narrador, 
ao trazer tais representações para a narrativa, mostrou a hibridez da região por 
meio de vocábulos do guarani e castelhano, mostrando nas falas das 
personagens as trocas culturais que as permeiam. Por se basear em relatos 
alheios, pois, o narrador enuncia de um outro lugar social que não o de 
aconchavado da Companhia, e de outro lugar geográfico – São Paulo, e não 
Mato Grosso, o narrador em Selva Trágica assume o distanciamento do 
narrador pós-moderno que, numa primeira hipótese, deseja extrair de si a ação 
narrada, se assemelhando a um repórter ou um espectador. Assim, o narrador 
de Selva Trágica assume a posição de narrador-jornalista, pois, leva o leitor 
pelas situações, como se fosse sob a lente de uma câmera, registrando as 
ações da narrativa, que foram construídas discursivamente por ele, porém, com 
o distanciamento típico do narrador pós-moderno. 
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