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O SILÊNCIO DO OUTRO EM CANÇÕES MEXICANAS DE GONÇALO M. 

TAVARES 

 

Ibrahim Alisson Yamakawa 1 

 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo discutir o papel do silêncio nas estratégias de 

outremização e silenciamento representadas em Canções Mexicanas (2013), de Gonçalo M. 

Tavares. Canções Mexicanas consiste de uma obra composta por 27 fragmentos 

independentes que, pelo olhar do turista europeu entorpecido por mezcal, faz um retrato da 

Cidade do México. E desses fragmentos eclodem silêncios múltiplos e significativos que 

permitem ao leitor desvelar os mecanismos de outremização e as estratégias de silenciamento 

do outro. Ancorado, principalmente, nos estudos de Eni Orlandi (2007), David Le Breton 

(1997), Bill Ashcroft (1998) entre outros, este artigo busca pôr em evidência os processos de 

apagamento e silenciamento decorrente da outremização.   
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1. Introdução 

 

Canções Mexicanas, do escritor português Gonçalo M. Tavares, reúne 27 contos 

curtos ambientados na Cidade do México que se entrecruzam através do estilo rápido e 

inquietante e apresentam histórias de pessoas marginalizadas orbitando o entorno de um 

espaço caótico e degradado. Pelo olhar do turista europeu branco, a metrópole latina ganha 

cores e formas, transportando o leitor para cenários exóticos e deslumbrantes, onde se 

contrastam: o claro e o escuro, o arcaico e o moderno, colônia e metrópole e, sobretudo, 

palavra e silêncio. 

Nesta obra repleta de contrastes, o realismo e a força do silêncio desmascaram a 

violência e a maldade que imperam na capital mexicana, decorrentes de um discurso 

outremista. Sob a forma de uma linguagem rascante e entrecortada, edificada sobre silêncio e 

apagamento, os contos que compõe Canções Mexicanas evocam cenários exóticos e de 

grande beleza, porém marcados pela assimetria de poder decorrentes da outremização. 

                                                           
1 Mestre em Letras pelo Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Estadual de Maringá (UEM).  

E-mail: alissonyamakawa@hotmail.com 



ANAIS ELETRÔNICOS DO X COLÓQUIO DE ESTUDOS LITERÁRIOS:  
DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 

SILVA, JACICARLA S.; BRANDINI, LAURA T. (ORGS.) 

LONDRINA, 20 E 21 DE JUNHO DE 2017. 
 
 

 

 

ISSN:  2446-5488                p.203-218 

204 

O Eu-narrador é o turista europeu branco que promove um passeio pela cidade a esmo. 

E enquanto perambula pelas ruas caóticas da Cidade do México registrando as paisagens, as 

cores e diversidade cultural, presencia violência e infortúnio. Com efeito, o fascínio do 

narrador, misturados ao seu entorpecimento pelo mezcal – uma bebida alcoólica destilada 

mexicana, bastante rústica – contribui para a representação de imagens vagas e embaçadas, 

repletas de símbolos que transbordam silêncios.  

De tal forma, rendido ao poder encantatório do lugar, o narrador projeta sobre si 

mesmo a violência do discurso outremista e evidencia uma série de não ditos e de silêncios 

que distorcem a imagem do sujeito local, rebaixando-o, criando uma imagem de um sujeito 

passivo e indefeso. E ao projetar isso sobre si mesmo, os seus relatos fragmentados permitem 

trazer à luz o hiato existente entre o Eu narrador e o outro narrado, além das estratégias de 

silêncio e silenciamento decorrentes desse discurso outremista. 

No caos da Cidade do México, especialmente, no “Zócalo, praça central [...]” 

(TAVARES, 2013, p. 9) que a personagem é descolada e arrastada em direção a um novo 

centro assinalando a potência do discurso outremista. No “Zócalo, praça central [...]” 

(TAVARES, 2013, p. 9), o narrador é arrastado em direção ao Maelstrom da narrativa.  

 

Mas agora estou aqui nas ruas do centro da Cidade do México e aqui tudo é 

gente, não há rua, não se vê o chão, se olhas para baixo és empurrado, se 

olhas para cima és empurrado, estás no México, meu caro, são vinte milhões 

aqui, oitenta à tua volta, que queres fazer, dançar? Avanço como os outros 

avançam, a coisa tem regras, ninguém as explica, aprendes porque és 

empurrado [...] (TAVARES, 2013, p. 17-8). 

 

E segundo Maria da Conceição Caleiro, a Cidade do México em Canções Mexicanas 

é: “o centro sem centro (notem a sintaxe do ‘sem’) porque tudo é centro, círculo sobre círculo 

cada vez mais largo; é a capital de um pais e uma extensão territorial urbana e humana 

imensas, parecendo cobrir a Terra inteira [...]” (CALEIRO, 2011, s/p), ou seja, a Cidade do 

México é centro, mas também é periférica e marginal.  

Enquanto há o Centro (com letra maiúscula), há, por outro lado, o centro que é a 

Cidade do México. E nesse centro sobre centro que é a Cidade do México, o Eu-narrador, 

muitas vezes, aparece na narrativa na condição de sujeito subalterno, marginalizado, alheio às 

regras e ao aparato ideológico e social estabelecidos. Não obstante, as personagens locais 
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também permanecem marginalizadas, pois são incapazes de reconhecer do seu ponto de vista, 

a assimetria de poder que impera em suas relação sociais.  

Com isso, salta aos olhos os mecanismos de outremização, reificação e apagamento do 

sujeito oprimido e evidencia-se o processo de degradação e subalternização do nativo.  

Enquanto que os sujeitos tradicionalmente marginalizados e subalternos oprimem o homem 

europeu branco, nesse novo centro que é a Cidade do México, o silêncio subjacente em 

Canções Mexicanas permite ao leitor verificar que os locais reproduzem um discurso que os 

mantém marginalizados, reforçando a sua condição de oprimidos. Então, dessa relação, é 

possível desvelar as estratégias de opressão, silenciamento pelo Eu-narrador por meio do 

silêncio nesses contos de Gonçalo M. Tavares. Os silêncios em Canções Mexicanas 

apresentam uma face oculta do discurso outremista, o lado mais obscuro desse narrador 

entorpecido, que enquanto vítima de um discurso perverso expõe os meios pelos quais se dá a 

opressão.  

Por isso, delinear as formas e os sentidos que os silêncios trazem para Canções 

Mexicanas significa expor e descontruir a estratégias empregadas pelos sujeitos de poder para 

a continuação da outremização e manutenção do status quo. Assim, este artigo concentra-se 

em oferecer uma perspectiva da política do silêncio em favor da outremização e da 

marginalização do sujeito colonial. Para tanto, recorre-se, especialmente, às obras de David 

Le Breton (1999) e Adam Jaworski (1993) que apresentam o conceito de silêncio e de política 

do silêncio, Bill Ashcroft, Gareth Griffiths e Helen Tiffin (1998) e Thomas Bonnici (2005) 

que forneceram o aporte teórico necessário para compreender o conceito de outremização e as 

estratégias do discurso outremista. 

 

1. Política do silêncio a favor da outremização 

 

Há uma instância do silêncio que é reconhecida por um modo particular de 

operacionalizar o silêncio. Essa instância do silêncio está intimamente ligada ao exercício e 

manutenção do poder. O exercício do poder é marcado pelo domínio da linguagem. É 

consabido que “a linguagem é poder” (LE BRETON, 1999, p. 78), e o tamanho do poder de 

alguém depende, basicamente, do tamanho do controle que esse alguém exerce sobre a 
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linguagem. E esse controle está na capacidade que o sujeito tem em administrar o silêncio que 

habita na linguagem, na administração do silêncio que é inaugural para os sentidos 

(ORLANDI, 2007).  

A autoridade do sujeito se manifesta a partir do silêncio que se dá por meio do 

controle que o sujeito exerce sobre o fluxo contínuo de sentidos oriundos do silêncio. O poder 

assemelha-se, dessa forma, a uma válvula de silêncio que regula o movimento fluido dos 

sentidos. A habilidade em administrar o silêncio se confirma na habilidade de controlar os 

sentidos de si e do outro, seja pela retenção do silêncio ou pela retenção da palavra, o cultivo 

do silêncio e a imposição de um calar fazem parte do que se pode chamar aqui de política do 

silêncio. 

Em linhas gerais, Adam Jaworski compreende que a política do silêncio se dá de 

múltiplas formas e em múltiplos contextos, mas, especialmente, como ferramenta 

sociopolítica de opressão, controle e manutenção do status quo, como é o caso da política do 

silêncio verificada em Canções Mexicanas. Esse autor pressupõe que a política do silêncio 

opera por dois caminhos: 1) por meio da ausência de palavras; 2) por meio da saturação de 

palavras, que é o caso da repetição. Em Canções Mexicanas é possível identificar ambas as 

operações. 

No conto Concentração, o narrador testemunha uma cena inusitada no centro da 

cidade. “Há manifestações contra tudo todos os dias – o trânsito está sempre parado e os 

trabalhadores de qualquer coisa estão sempre a protestar [...]” (TAVARES, 2013, p. 32). E 

não apenas os trabalhadores protestam na Cidade do México, mas os loucos também. “Mas ali 

estão, eis que os vejo, juro que é verdade, uma concentração de loucos na praça central da 

Cidade do México. Que pedem eles, contra que coisa protestam?” (TAVARES, 2013, p. 33). 

O que se constata é que: “Não dizem palavras, não falam castelhano nem nenhuma outra 

língua [...]” (TAVARES, 2013, p. 33). O primeiro grupo como forma de exercer poder, 

inunda de palavras, protesta. O seu protesto inunda com palavras e discursos que pretendem 

ser maiores e mais significativos que outros discursos, para então obterem o que querem. 

O segundo grupo é constituído por loucos que protestam igualmente para serem 

ouvidos, mas são loucos, portanto, são silenciados. E o seu protesto só faz sentido, então, por 

aquilo que não dizem. Enquanto que o primeiro grupo só consegue ser ouvido, na medida em 
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que conseguem quebrar o silêncio, o segundo grupo, só se faz entender  a partir de seu próprio 

silêncio. 

 Naturalmente, fica nítido nessas passagens que a política do silêncio torna-se um 

elemento chave para o empoderamento, mas evidencia a tirania, o infortúnio e o crime, 

porque ela se impõe sobre o indivíduo a contrafeito. Daí decorre a ideia de que o silêncio 

pode ser opressor, no sentido de que ele é operado para dominar um determinado grupo. “O 

silêncio da opressão é um estado desejável para todos os grupos de poder que têm medo de 

que a mera expressão e troca de opiniões ou livre fluxo de informação irá ameaçar o status 

quo existente” (JAWORSKI, 1993, p.116) 2. Os mecanismos dessa opressão ocorrem de 

várias maneiras. O grupo dominante altera a percepção clara da sociedade sobre o grupo 

dominado para uma percepção ambígua e obscura, como . A imagem do grupo silenciado se 

distorce e se enfraquece frente ao grupo dominante e este se vê subjugado pelos discursos do 

grupo dominante. 

David Le Breton define a política do silêncio como “[...] o fato de, se certas coisas são 

próprias para serem ditas, outras são menos, ou nem são, em função das situações e dos 

protagonistas” (LE BRETON, 1999, p.20). Em essência, a política do silêncio, para esse 

autor, trata do controle exercido por um determinado sujeito ou grupo sobre a linguagem. 

Esse controle é exercido, certamente, na comunicação do outro, mas também em si próprio.  

O autor crê que as relações de poder são baseadas no controle do fluxo de palavras e 

de silêncios assim como define Adam Jaworski. Mas em David Le Breton, a política do 

silêncio pode ser entendida de duas formas, ampliando a perspectiva de Adam Jaworski. O 

primeiro consiste no silêncio da oposição, aquele silêncio que é empregado como forma de 

resistência, contra o sujeito que em determinada conjuntura parece deter o poder, e o silêncio 

da opressão, que foi abordado por Adam Jaworski, que trata do silêncio que encobre a palavra 

e retém os sentidos. 

                                                           
2 “The silence of oppression is a desirable state for all power groups that are afraid that the mere expression 

and exchange of opinions or free flow of information will threaten the existing status quo” (JAWORSKI, 1993, 

p.116, tradução nossa). 
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O silêncio da oposição ou da recusa, por sua vez, manifesta-se como uma forma de 

domínio da linguagem e resistência frente a um poder coercitivo que visa a poder realocar e 

reorganizar o discurso do indivíduo dominado. O silêncio da recusa implica uma atitude de 

calar como forma de defesa, com o intuito de poder equilibrar as relações de poder. “Calar-se 

é um forma extrema de defesa, em que se equilibram vantagens e inconvenientes. Aquele que 

se cala, sem dúvida que não se entrega, mas dá a impressão de ser mais perigoso do que é” 

(LE BRETON, 1999, p.84). Sob essa perspectiva, acredita-se que o calar torna-se um 

importante mecanismo de manter a estabilidade, bem como, assegurar o equilíbrio de poder.  

O silêncio desafia a estrutura dominante e o envolve com um ar de mistério e de força 

àquele que é subjugado. O silêncio autoimposto é demonstração de poder, podendo ser, 

também, uma marca de violência e hostilização. Nesse último caso, por exemplo, interromper 

subitamente a partilha da comunicação e cessar a alternância de silêncios e palavras na 

comunicação é banir aquele que fala de interagir com aquele que está em silêncio, portanto, 

restringindo o alcance do poder daquele que fala. 

No que diz respeito ao silêncio da opressão, este elimina a dúvida, apaga os sentidos e 

não deixa espaço para a polissemia do discurso. Em suma, reduz-se o outro ao silêncio do 

vazio e do apagamento. David Le Breton (1999, p.88) lembra que o “o silêncio é um 

instrumento de resistência, mas também de poder, de terror, uma forma de controlar uma 

situação com mão de ferro”. Trata-se de uma violência que se reveste do poder oficial e 

institucionalizado e impõe sobre a sociedade a univocidade, a unilateralidade e a 

uniformidade do pensamento.  

Nesse caso, recorre-se à censura como meio mais eficaz de restringir o uso da palavra. 

“A censura produz silêncio em negativo, um defeito de comunicação, retira-se o valor à 

palavra, privando-a de consistência, por não ter ninguém para ouvir e transmitir” (LE 

BRETON, 1999, p.88). Apagando-se, assim, os sentidos indesejáveis e instalando a 

desconfiança mútua. Mas além da censura, há outras formas de reduzir os indivíduos ao 

silêncio. No entanto, todas as formas de silêncio arroladas anteriormente fazem parte do 

expediente outremista que interessa para a leitura dos silêncios em Canções Mexicanas.  

A outremização é um conceito inicialmente proposto por Gayatri Spivak que trata do 

processo de diferenciação entre o sujeito colonizado e o sujeito colonizador. O processo de 
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outremização define-se a partir da dialética entre o Outro e o outro, que é a base do discurso 

colonial (ALVES, 2007).  

 

O Outro se refere ao centro imperial, ao discurso do colonizador, à 

metrópole e ao colonizador branco, europeu, superior; o outro se refere 

àquele que é dominado pelo Outro, é a colônia, o colonizado, subalterno, 

inferior. A outremização diz respeito à maneira pela qual o discurso colonial 

produz seus sujeitos. O Outro (colonizador) estabelece e cria o outro 

(colonizado) ao inferiorizá-lo e considerá-lo “diferente”. (ALVES; 

BONNICI, 2005, p.9). 

 

Uma vez determinada a hierarquia, o sujeito de poder – 0 Outro – se estabelece no 

centro do discurso lança a mão uma série de estratégias para exercer o controle sobre o outro. 

Entre essas estratégias, destaca-se a que consiste em por o nativo à margem, degradando a sua 

imagem, criando um discurso que o coloca a nível bestial e que reforça o hiato entre “nós” e 

“eles”, conforme Thomas Bonnici (2005). 

A dinâmica entre o colonizador e o colonizado impõe violência e dominação através 

da linguagem. Isso significa que a convivialidade com o grupo dominante é pautada pela total 

assimetria de poder e que, por consequência, tem o silêncio e a cesura como característica 

fundamental. “A opressão, o silêncio, e a repressão das sociedades pós-coloniais decorrem de 

uma ideologia de sujeito e objeto mantida pelos colonizadores.” (BONNICI, 2009, p.265). 

Portanto, as formações discursivas advindas da relação entre o Outro e outro interditam 

sentidos, impõe silêncios e impedem o sujeito colonial de ocupar certas formações 

discursivas. Além disso, a força do próprio discurso colonial imprime no sujeito colonial uma 

série de ideias que vão configurar o modo de encarar o mundo a partir da perspectiva do 

Outro. 

Com vistas de discutir e desvelar as formas de silêncio e de silenciamento que figuram 

como parte do processo de outremização nos contos de Canções Mexicanas de Gonçalo M. 

Tavares, este artigo passa a aprofundar a discussão e a análise que permitirá refletir sobre o 

dialogo existente entre política do silêncio e outremização a partir da própria obra. Sob a luz 

do silêncio, espera-se evidenciar aspectos da outremização que não são explícitos ou que 

outras vezes não são verbalizáveis, porém estão expressos no silêncio. 
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2. O silêncio do outro em Canções Mexicanas de Gonçalo M. Tavares 

 

Canções Mexicanas de Gonçalo M. Tavares faz um impressionante painel da violência 

e da maldade decorrentes da outremização e do discurso colonial. Com uma linguagem 

instigante e ao mesmo tempo obsessiva com relação ao silêncio, em cada um dos contos que 

compõe a coletânea o leitor é defrontado com um silêncio provocante e perturbador. Esse 

silêncio, por sua vez, está ligado a um contexto opressor onde opera uma estratégia da política 

do silêncio e denota o discurso outremista.  

O conto inicial de Canções Mexicanas é decisivo para o leitor compreender a situação 

que se encontra o narrador. Intitulado Telefonema, este conto relata um episódio bastante 

violento em que o narrador entorpecido por Mezcal é ameaçado por personagens locais. 

“Estou numa calle tenebrosa” (TAVARES, 2013, p. 8), afirma o narrador, enquanto está 

cercado de pessoas que o ameaçam com uma arma. Apontam a arma para a sua cabeça e o 

obrigam a dançar. A personagem, assim, é humilhada. “Perguntam-me, então eles, que são 

quem manda, se sei dançar tarantela [...]” (TAVARES, 2013, p.7). O narrador admite-se em 

posição subalterna, enquanto as personagens mexicanas, sujeitos periféricos, têm poder sobre 

ele. 

Em resposta, sugerindo uma recusa: “Digo que não acredito, que vim da europa onde 

se dança por outras razões.” (TAVARES, 2013, p.7, grifo nosso). O emprego da letra 

minúscula, neste caso, é extremante significativo, se se considerar que o emprego dela 

simboliza a posição igualmente minúscula da personagem; “europa” grafado dessa maneira 

também pode ser associado ao pequeno outro, um símbolo de sua submissão. É notável, 

portanto, as características de um sujeito-objeto.  

Naturalmente, Europa e “europa” referem-se a questões diferentes. Há de certa forma, 

um enfraquecimento do nome e um processo bastante sutil de silenciamento. E o efeito desse 

processo consiste na criação da imagem de uma desprovida de poder, submissa, inferior e que 

nada tem de relevante a dizer. E esse enfraquecimento persiste na medida em que nenhum 

nome de quaisquer personagens é mencionado neste conto. O silêncio dos nomes das 

personagens representa, necessariamente, o apagamento da inscrição desses sujeitos no 

mundo.  
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Sob a ótica do silêncio, o silêncio dos nomes das personagens neste conto é 

consequência da perda do referencial de identidade. O mundo em que elas se encontram é 

caótico, a parte mais fraca na relação Outro/outro. Assim, qualquer traço superficial é o 

bastante para identificá-los. Renuncia-se a afirmação da identidade, em favor do termo 

genérico, coletivo, estereotipado simbolizando a relação entre o “eu” e objeto. E isso pode ser 

observado em quase todos os contos que compõe a coletânea. A ausência dos nomes traduz a 

forma de marcar a ruptura do sujeito "eu" com o mundo e acentuar o binarismo entre o Outro 

e outro. 

A descida do homem-sujeito ao extrato de homem-objeto completa-se quando a 

personagem é obrigada a dançar tarantela. Tarantela é uma dança popular italiana, mais 

precisamente, com origem na Itália meridional, pela qual se atribuía a cura para picada de 

tarântula (ROMANOV, 2009). Entretanto, a personagem é forçada a dançar, não para evitar a 

morte por picada de inseto mortal, assim como faziam os antigos na Sicília, mas para não ser 

assassinado. “Assim é a tarântula, assim é a Cidade do México” (TAVARES, 2013, p.7), 

adverte o narrador, que é humilhado pelos locais enquanto dança.  

A Cidade do México, então, é associada a uma espécie de aranha venenosa e perigosa. 

Apesar de o narrador personagem estar em situação desfavorável, o narrador ainda detém o 

controle sobre a linguagem. Suas escolhas, dessa forma, não são fortuitas. Sua intensão é 

clara, o discurso do narrador consiste em criar a ideia de que tanto o sujeito local quanto 

espaço são tão perigosos, selvagens e venenosos, quanto à tarântula. Essa comparação remete 

às estratégias da outremização, cujo resultado final é a degradação do espaço e dos nativos. 

Em outro conto intitulado El Hombre Feliz o narrador persiste na estratégia de 

depreciação do sujeito local e do espaço em detrimento do que ele conhece na Europa. Está no 

Zócalo, praça central, admirado com a catedral que se “enterra aos poucos, milímetros, ano 

após ano é enterrada, com um vivo que enquanto caminha se afunda” (TAVARES, 2013, p.9). 

O centro da Cidade do México, para o narrador, é um centro decadente que se afunda dentro 

de si mesmo. Sobre a capital mexicana, destaca-se o seguinte excerto: 

 

Aqui estou eu, Lisboa é linda, mas aqui, no México, Jesus Cristo é preto. 

Dizem que ficou assim, preto, porque tomou o veneno que ia para a goela do 

sacerdote, assim se sacrificou Cristo no centro do México, e por isso ficou 

preto, envenenado, portanto; eis que saio para a rua e tal como o Cristo da 

catedral todos os pretos que vejo eram brancos mas sacrificaram-se, todos 
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eles (por quem?); e agora são pretos e mesmo que queiram voltar atrás não 

podem porque estão envenenados. Entendes? (TAVARES, 2013, p.9). 

 

Neste conto, Gonçalo M. Tavares joga com um número maior de símbolos tornando 

incontestável a presença do silêncio. Neste excerto, por exemplo, destaca Lisboa como sendo 

uma cidade “linda”. É evidente a sua simpatia por essa cidade: uma metrópole europeia.  Ao 

observar atentamente as técnicas de composição desse conto nota-se, muito facilmente, o 

emprego de figuras retóricas do silêncio (ORLANDI, 2007).  

A primeira delas é denominada por Eni Orlandi como elipse. Elipse é omissão ou 

supressão de uma ou mais palavras que não comprometem a clareza da frase. A autora ainda 

menciona a descontinuidade temática como outra figura retórica de silêncio que se caracteriza 

por rupturas súbitas no plano temático e quebra de linearidade. Subdeterminação semântica 

seria aquilo que é dito e tem o significado subdeterminado, ou seja, elas não exprimem uma 

proposição completa (VARGAS, 2014). Acrescentam-se às figuras já mencionadas, as 

reticências como omissão voluntária do que se podia dizer. E, finalmente, Eni Orlandi coloca 

a preterição como última figura retórica do silêncio que se define, por o sentido estar além 

daquilo que é dito. 

A bem dizer, o excerto destacado acima exemplifica a forma como ocorrem essas 

figuras retóricas do silêncio a favor da outremização. Se se considerar o seguinte fragmento: 

“Aqui estou eu, Lisboa é linda, mas aqui, no México, Jesus Cristo é preto”. A palavra linda 

expressa muito mais que a ideia de belo e agradável. No contexto da obra, “linda” está 

subdeterminado que esta palavra expressa, não só o que é agradável, mas o que é aceitável, o 

que é digno de aprovação e reconhecimento. Eis o que é Lisboa para ele, uma referência, um 

modelo, um exemplo a ser seguido. Enquanto que Cidade do México, porém, não compartilha 

das mesmas qualidades que Lisboa. O emprego da adversativa “mas” remete a contrastes e 

pensamentos opositivos. Em outras palavras, Lisboa é digna de aprovação, é bela, mas a 

Cidade do México não é, porém tal imagem foi omitida na frase, em seu lugar, há a palavra 

“preto”, assinalando uma figura elíptica e outra subdeterminação semântica.Pode-se dizer que 

a designação “preto” está subdeterminada semanticamente, pois ela vem contrastar com o 

sentido de “linda” dito anteriormente, trazendo uma série de significados que não foram ditos 

expressamente, mas que estão contidos no silêncio desta palavra. Dito isto, vê-se que preto 
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está em oposição à linda, ao que é agradável, ao que é digno de ser aceito, ou seja, “preto” 

está associado a uma imagem negativa. 

Em outro fragmento em El Hombre Feliz diz que: “todos os pretos que vejo eram 

brancos mas sacrificaram-se, todos eles (por quem?); e agora são pretos e mesmo que queiram 

voltar atrás não podem porque estão envenenados” (TAVARES, 2013, p. 9). Os sujeitos 

locais que eram “brancos” misturaram-se à Cidade do México e tornaram-se “pretos”; 

envenenados por essa grande aranha que é a Cidade do México. Embora fossem brancos, tal 

como aponta o narrador, não são como ele. Estão abaixo dele e “mesmo que queiram voltar 

atrás não podem” porque se incorporaram à Cidade do México. E o que é a Cidade do México 

para o narrador senão uma cidade periférica – uma cidade sem centro. 

Em Não entendo porquê? o narrador reflete sobre a condição da Cidade do México. 

Ele está no centro desta cidade acompanhado por um “bambino” (TAVARES, 2013, p.18) 

rodeado de pessoas e sob o efeito de “Maelström-Mezcal” (TAVARES, 2013, p.17). O centro 

da Cidade do México é caótico e o seu entorpecimento por mezcal contribui para a confusão 

de imagens. Por isso, nada é dito claramente. As palavras se perdem em um emaranhado de 

ideias confusas e embaçadas que mascaram as intenções do narrador.  

 

Saio para a rua e que rua: não há rua, tudo é gente, como quando cheguei a 

Roma, estúpido e imberbe, e pergunto conduzindo o carro, onde é o centro? 

Que centro, responde-me o romano, tudo é centro, tudo é centro. Sim, tudo é 

centro, já tenho idade para perceber, não preciso ir a Roma, mas agora estou 

aqui no México e aqui tudo é gente, não há rua, não se vê o chão [...] 

(TAVARES, 2013, p. 17). 

 

Na Cidade do México, o narrador sempre parece um pouco desorientado. Ele não sabe 

onde está e tampouco para onde vai. “Avanço como os outros avançam, a coisa tem regras, 

ninguém as explica, aprendes porque és empurrado [...]” (TAVARES, 2013, p. 18). Isso 

porque o lugar onde ele está impera silêncio. E o não explicar é uma recusa na partilha da 

comunicação, um efeito dessa política do silêncio. O sujeito, então, fica alheio às regras e ao 

aparato ideológico e social estabelecidos, incapaz de interagir com o meio e de interferir nesse 

mesmo meio porque foi condenado ao silenciamento. Em Roma, no entanto, tudo é um 

legítimo centro. O narrador concorda que na Europa tudo é centro, mas a Cidade do México é 

um mar de gente, caótico que “tens de andar” (TAVARES, 2013, p. 18), para não morrer.  
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O centro que é simbolizado na coletânea reforça a ideia de marginalização e 

isolamento das personagens do verdadeiro centro que é, de fato, a Europa. O centro, que na 

narrativa é representado pela Praça Zócalo, “se enterra aos poucos, milímetros, ano após ano é 

enterrada como um vivo que enquanto caminha se afunda. Poucos milímetros a cada ano 

somos nós aos poucos enterrados, só que não notamos porque é no tempo e não no espaço.” 

(TAVARES, 2013, p.9). Para o narrador, porém, a sensação de enterramento é “no tempo e 

não no espaço”. Então, não pode se atribuir o enterramento da metrópole mexicana somente a 

um fenômeno físico, mas também ao enterramento gradual metafórico. Paulatinamente, os 

locais vão sendo enterrados e sufocados na presença do Outro. “Na catedral é mais fácil de 

ver porque há um centro que cai” (TAVARES, 2013, p.9), sendo um centro que não tem 

legitimidade para ser centro. 

O narrador faz referência ao já conhecido solo instável da Cidade do México, devido 

ao aterramento do lago Texcoco, durante o período da colonização espanhola. Tal referência, 

contudo, simboliza a completa subalternidade e encolhimento da Cidade do México enquanto 

centro. A efervescência da metrópole mexicana coloca a personagem diante de contrastes, 

impossibilitando-a de compreender a cultura do México pelo olhar de sua cultura. O fascínio 

do turista europeu, narrador desta obra, resume-se, no que se pode chamar de curiosidade 

mórbida.  

Não estou no México para salvar um mapa, mas até parece que sim, não olho 

para as pessoas, não as venho, tenho-o na mão, é um mapa enorme, enorme, 

e eu peço apenas o da catedral, compro-o e quando o abro percebo que é 

bem uma cidade, isso é bem evidente quando ponho os dois mapas juntos ao 

lado um do outro numa mesa da cozinha [...] Baixo de novo a cabeça para o 

mapa da catedral, estamos aqui para perceber o espaço onde puseram a cruz 

com o Cristo negro [...] (TAVARES, 2013, p. 65). 

 

O seu interesse pelo ambiente, pela cultura local, bem como, pelas pessoas não 

extrapola a mera curiosidade para o que é diferente de si, de sua cultura e etc. Não se busca 

reforçar os canais de comunicação entre dois grupos culturais distintos, mas os observar de 

longe. Contudo, o distanciamento que o narrador pretende já não é mais possível. O olhar que 

ele lança sobre as personagens torna-se de certa maneira insustentável. As poucas marcas que 

conservava do seu eurocêntrismo vão sendo apagadas e substituídas pela completa submissão 

enquanto ele bebe mezcal. A personagem protagonista assume, assim, uma posição 

subalterna. Quando o narrador ao final da narrativa diz:  
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meu caro, tu vieste de fora e não entendes nada – és uma espécie de 

ignorante, estúpido que pensa que a maldade e a violência são para aparecer 

em momentos precisos, como se fossem um tesouro, nos momentos 

excepcionais de tua vida eis que tens direito à violência, eis o que pensas, e 

isso mostra como não pensas nada, aqui a violência surge antes mesmo do 

menino calçar os sapatos, continua depois , ou mesmo durante, e não pára 

até estares morto [...] (TAVARES, 2013, p.73). 

 

Evidencia-se por essa passagem que a violência que persiste na Cidade do México, 

extrapola a noção da violência física. Trata-se também de uma violência moral, de uma 

violência institucional, motivadas por desigualdades étnicas, culturais e econômicas que se 

institucionalizam em diferentes esferas da vida privada e da vida social advindas do poder do 

discurso colonial. A institucionalização da violência fica nítida quando se percebe que o 

“poder procura, desta forma, desenraizar a propagação da dissidência, forçando-a ir por 

caminhos obrigatórios, impossibilitando de utilizar outros” (LE BRETON, 1999, p.88). 

Impõe-se, portanto, o controle absoluto pela forma de utilizar a linguagem. O conto 

Concentração narra um protesto de loucos. 

 

Uma concentração de loucos na praça central da Cidade do México. Que 

pedem eles, contra que coisa protestam? Tento aproximar-me, tento perceber 

o que dizem, mas não entendo. Não dizem palavras, não falam castelhano 

nem nenhuma outra língua, poderíamos pensar que o louco ficaria tão louco 

que perderia sua língua e ganharia outra, mas não se trata de falar inglês 

apesar de muitos loucos mexicanos falarem um inglês perfeito [...] um louco 

diz que foi louco (ele diz mesmo assim – eu fui para louco) para aprender 

inglês. Diz que a injecções e os comprimidos terríveis, com  aqueles 

sedativos que dão aos cavalos e aos malucos ele fica tão calmo e quieto que 

não quer mais nada senão ver a bela televisão a falar inglês (TAVARES, 

2013, p. 33). 

 

A televisão, nesse sentido, visa reduzir o pensamento ao silêncio. A partir da televisão 

“difundem mensagens apologéticas ou informações tranquilizantes, destilam os seus sons ao 

longo do dia” (LE BRETON, 1999, p. 89). Busca-se, por vários meios, a incapacitação do 

outro. E sobre isso se lê o seguinte: “[...] talvez aliás fosse isso que eles – os loucos – viessem 

reclamar, talvez tivessem vindo reclamar uma coleira, um dono” (TAVARES, 2013, p. 35). 

Sugerindo progresso no projeto de submissão. “De qualquer maneira o México é um pais 

onde a ordem é necessária [...]” (TAVARES, 2013, p.34), porém falta ordem a essa cidade de 

Canções Mexicanas.  
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Em outro momento, no conto Ataraxia o narrador fica perturbado com as ruas da 

Cidade do México. “Apetece-me sair dali, estou no meio do hospício e o hospício chama-se 

México D. F., e é uma cidade muito povoada” (TAVARES, 2013, p. 56). Existe aí uma força 

dominadora em um ambiente opressor que é essa cidade descrita em todos os contos de 

Canções Mexicanas.  

É de noite, estou na Cidade do México e dois homens com mau aspecto 

estão a grelhar algo numa velha maquina abandonada numa velha estação de 

caminhos-de-ferro e dizem que a seguir sou eu, que eles estão com fome, há 

muita miséria no México, dizem-me, como quem pede desculpa por me 

comer, e eu quase digo que não faz mal, que compreendo perfeitamente, eles 

são lobos, eu sou alguém que se perdeu e que só devia siar de noite na 

Cidade do México bem acompanhado [...] eles riem-se e estão achar 

divertida esta carne que fala, que brinca antes de ser comida [...] 

(TAVARES, 2013, p. 40). 

 

Esse é o retrato da Cidade do México em Os meus amigos. Notam-se as estratégias de 

outremização e de depreciação dos sujeitos locais que “ao criar o estereótipo de “comedor de 

carne humana” ao nativo, o colonizador justifica seus atos de imposição de sua cultura e seus 

costumes aos nativos” (ALVES, BONNICI, 2005, p. 11). Retratados como lobos, sob o efeito 

de mezcal, há um silêncio que é constitutivo dessa classe de miseráveis, um silêncio opressor 

que procura apagar certos sentidos, impossibilitando de enxergá-los de outra maneira.  

Os contos de Canções Mexicanas, desse modo, encontram-se embaralhados, cruzados 

oferendo um painel da violência e da outremização. As estratégias de outremização utilizadas 

por esse narrador entorpecido interferem na maneira como o leitor percebe a obra, justamente, 

pelo fato de que o discurso outremista retratado nessa obra extrapola o alcance das palavras. 

Enfim, sob a luz do silêncio, portanto, a Canções Mexicanas adquire novos contornos ao 

evidenciar aspectos humanos que, muitas vezes, não são explícitos ou que outras vezes não 

são verbalizáveis, porém estão expressos no silêncio.  

 

Conclusão 

Deste modo, valendo-se continuamente desses expedientes é possível afirmar que a 

leitura dos silêncios presentes em Canções Mexicanas permite observar uma série de 

discursos não ditos e de silêncios que trazem significados outros para obra, permitindo 

evidenciar elementos do discurso outremista na obra, como por exemplo, exploração de 
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estereótipos, a violência, a censura e cesura que fundamentam as relações de um mundo 

completamente caótico, hostil e marcado por relações binárias e contraditórias. 

A leitura e análise dos silêncios em Canções Mexicanas atesta que o processo de 

outremização ocorre a partir do silenciamento e de uma série de não ditos que evocam a 

maneira pela qual o discurso colonial estabelece o outro: pequeno, subalterno, incivilizado, 

inferior, insistindo em destacar a diferença como uma forma de anular a presença do outro. 

Este trabalho, portanto, empenhou-se em demonstrar a maneira pela qual as estratégias de 

outremização representadas em Canções Mexicanas valem-se do silêncio e do silenciamento. 

Além disso, este artigo demonstrou que o silêncio presente no discurso literário configura 

enquanto elemento imprescindível à leitura e à análise, pois o silêncio, como se pôde perceber 

ao longo da obra incorporou-se aos contos e mostrou-se excepcionalmente denso e rico em 

sentidos. 
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