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APRESENtAção

No dia 13 de fevereiro de 2013 uma notícia colhia de 
surpresa os hispanistas brasileiros. Falecia Mario Miguel 
González, professor aposentado da Universidade de São 
Paulo e um dos nomes mais importantes do hispanismo 
brasileiro. Em sua atuação de quase meio século foi res-
ponsável pela formação de várias gerações de profissionais 
que, seguindo seu caminho, vêm se dedicando ao ensino 
e à pesquisa no âmbito dos estudos hispânicos em vários 
pontos do território nacional.

Além de professor e pesquisador, Mario González 
também teve uma atuação fundamental, na luta pela di-
vulgação da língua espanhola e das literaturas e culturas 
hispânicas em nosso país. Durante décadas trabalhou pela 
implantação, com qualidade, da língua espanhola em esco-
las do ensino fundamental e médio, como meio de contri-
buir na formação de cidadãos críticos. São exemplos dessa 
atuação, a criação da APEESP – Associação de Professores 
de Espanhol do Estado de São Paulo e da ABH – Associação 
Brasileira de Hispanistas –, ambas destinadas ao fortaleci-
mento dos estudos hispânicos em seu âmbito de atuação.

Como pesquisador, deixou vasta obra publicada em 
vários meios, brasileiros e estrangeiros, e foi responsável 
pela formação de dezenas de mestre e doutores. Como pro-
fessor, durante quase meio século, ajudou a formar cente-
nas de professores de espanhol e literaturas hispânicas.

O presente trabalho é uma homenagem que um gru-
po de alunos, orientandos, colegas de trabalho e compa-
nheiros de luta prestam à sua memória. Os trabalhos aqui 
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publicados, de alguma forma, continuam as discussões por 
ele realizadas ao longo de sua atuação acadêmica e profis-
sional. Alguns se filiam diretamente às linhas de pesquisa 
por ele desenvolvidas, podendo até mesmo ser resultado 
de sua orientação sempre meticulosa e precisa. Outros se 
inscrevem em sua linha de atuação política. Outros, ainda, 
são provocações para um debate ao qual ele nunca se es-
quivou.

Os autores dos trabalhos que apresentamos em se-
guida foram seus interlocutores ao longo de várias déca-
das, como orientandos de mestrado e de doutorado, cole-
gas de trabalho ou companheiros de militância, em defesa 
dos estudos hispânicos no Brasil, com qualidade e autono-
mia.

Os organizadores



MARio MiGuEL GoNzáLEz: uM 
iNtELECtuAL EM Ação (PERFiL)

Antônio R. Esteves (FCL – UNESP – Assis)

Magnólia Brasil Barbosa Nascimento (UFF – Niterói)

Não é simples nem fácil traçar em poucas páginas o 
perfil de uma pessoa. Mormente quando se trata de uma 
pessoa inquieta e ativa, sempre tratando de responder per-
guntas, sempre tratando de corrigir as coisas tortas que há 
neste mundo, que não são poucas nem fáceis de serem corri-
gidas. A memória é fugidia e seletiva. As palavras nem sem-
pre são exatas e o ponto de vista está sempre nos colocando 
no centro do universo, o que não é nem correto nem desejá-
vel, quando se trata de reconstruir a vida e as atividades de 
outrem. Tal é a delicada tarefa a que nos propomos nestas 
páginas. Somos conscientes dos riscos, mas tentaremos de-
senhar o perfil do “professor minucioso”, do “crítico apaixo-
nado” (ALVES-BEZERRA, 2013) e, sobretudo, do humanista 
e do militante ativo, que foi Mario Miguel González (1937-
2013), mestre de várias gerações de hispanistas e professores 
de espanhol que atuam em nosso país.

É evidente que a vida de um intelectual não pode ser 
reduzida às páginas de seu currículo. No entanto, o relato 
do percurso de uma vida já aparece organizado pelo autor 
em seu Curriculum Vitae. Por isso, para não nos espraiar-
mos demasiado, seguiremos o curso da vida que o próprio 
Mario traçou em seu Currículo e que ficou registrado na 
Plataforma Lattes. Trataremos de fazer uma leitura da tra-
jetória do intelectual, professor, pesquisador e ativista em 
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defesa do ensino do espanhol e dos estudos hispânicos no 
Brasil, a partir desse norte.

O professor Mario Miguel González, Mario para os 
íntimos, categoria em que se incluem não apenas os amigos, 
mas também muitos alunos, discípulos e companheiros de 
luta, costumava definir-se como um brasileiro nascido na 
Argentina. Nascido em Alta Gracia, nas proximidades da 
douta Córdoba, ali passou a primeira parte de sua vida. 
Cursou a graduação, entre 1959 e 1963, na primeira turma 
do Curso de Letras da Universidade Católica de Córdoba, 
gerida pelos jesuítas, a primeira universidade privada da 
Argentina, criada em 1956 e autorizada em 1959. Segundo 
as palavras de uma de suas professoras, Lila Perrén Velas-
co (2013), ele foi um excelente aluno, “bom leitor, com sen-
tido crítico”.

Naquela universidade iniciou suas atividades acadê-
micas, como assistente da cátedra de Literatura Espanhola 
Medieval, bolsista da própria Universidade, atividade que 
desempenhou até ir estudar na Espanha com uma bolsa do 
antigo Instituto de Cultura Hispánica de Madri, onde per-
maneceu entre 1964 e 1967, ano em que se fixou no Brasil. 
Ainda aluno, em Córdoba, publicou seu primeiro artigo, 
na Revista de Educación, sobre “Aldonza Lorenzo”. Curio-
samente o último artigo publicado por ele, em 2010, na LE-
MIR, Revista de Literatura Española Medieval y Renacimiento, 
da Universidade de Valencia, na Espanha, também trata 
dessas páginas cervantinas.

Tendo se fixado no Brasil em 1967, já no ano seguinte 
Mario González era professor da Universidade de São Pau-
lo, instituição na qual atuou até o final de sua vida, tendo 
galgado todos os degraus da carreira acadêmica, até apo-
sentar-se compulsoriamente, como Professor Titular, ao 
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completar setenta anos de idade, em 2007. Uma vez apo-
sentado, seguiu atuando no Programa de Pós-graduação 
em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-
-Americana que ele mesmo havia ajudado a fundar e con-
solidar, a partir de 1978.

Sua atuação inicial foi no Instituto de Cultura Hispâ-
nica de São Paulo, vinculado à cátedra de Língua e Litera-
tura Espanhola e Hispano-Americana, da Universidade de 
São Paulo. Merecem destaque, referentes ao ano de 1967, 
dois prêmios: o primeiro, ainda na Espanha, foi o “Melhor 
Trabalho” sobre a obra de Rubén Darío (“El ciclo de o azul 
en la obra de Ruben Darío”), da Cátedra Ramiro de Maeztu, 
no Instituto de Cultura Hispánica de Madri. O outro é a 
“Menção Honrosa” no Concurso Rubén Darío promovido 
pelo Instituto de Cultura Hispânica de São Paulo, com o 
trabalho “Simbología de lo azul en la obra de Rubén Darío”, 
uma monografia de 125 páginas, provavelmente amplia-
ção do primeiro. Vale a pena observar que, no ano da pu-
blicação de Cien años de soledad, os olhos dos hispanistas 
estavam voltados para o modernista nicaraguense cujo 
centenário se comemorava. Destacamos esses itens para 
mostrar que, como argentino fora de sua terra, Mario Gon-
zález se dedicou, ainda que esporadicamente e por pouco 
tempo, à Literatura Hispano-Americana, atividade pouco 
conhecida em sua atuação, que se desenvolve quase que 
exclusivamente no âmbito da Literatura Espanhola, a par-
tir do ano seguinte.

Com a reforma universitária imposta pelo governo 
militar em 1968, alterou-se a estrutura da universidade 
brasileira e consequentemente da própria USP. Assim, de-
sapareceram as antigas cátedras, substituídas pelos Depar-
tamentos e disciplinas. Desde a organização do Departa-
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mento de Letras Modernas em 1970, a ele esteve vinculado 
o professor Mario González, até sua aposentadoria, tendo 
ocupado a Chefia, de 2004 a 2007. Também decorrente da 
reforma universitária, na década de setenta, se reorganiza 
o sistema de Pós-Graduação, adquirindo a atual estrutura. 
Nesse contexto, são defendidas na USP as primeiras Dis-
sertações de Mestrado, entre as quais a de Mario M. Gon-
zález, sob a orientação de Julio García Morejón, em 1970: 
El estilo en Planto de Pleberio. Entre as primeiras Teses 
de Doutorado defendidas está a de Mario, defendida em 
1973, com o título El conflicto dramático en Bodas de sangre 
de Federico García Lorca, publicada em forma de livro, vários 
anos depois (1989). Os estudos de mestrado e doutorado já 
apontam uma linha de pesquisa que Mario desenvolverá 
ao longo de sua vida acadêmica: o teatro espanhol.

Mario Miguel González está entre os idealizadores 
e fundadores do Programa de Pós-Graduação em Língua 
Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana, 
criado em 1978, e cuja primeira dissertação defendida é a 
de Maria Augusta da Costa Vieira, em 1985, sob sua orien-
tação. Nesse Programa trabalhará até o final de seus dias, 
momento em que ainda orientava uma dissertação de mes-
trado e duas teses de doutorado; orientou 24 dissertações de 
mestrado e 14 teses de doutorado, além de ter ministrado, 
ininterruptamente, disciplinas nas áreas em que pesquisava.

Por uma questão didática, poderíamos centralizar 
a produção acadêmica de Mario González em três áreas. 
A primeira seriam os estudos comparados das produções 
culturais ibero-americanas, incluindo a tradução literária e 
as relações entre literatura e história. A segunda seriam os 
estudos em literatura espanhola contemporânea, em espe-
cial o teatro, com atenção para as obras de Federico García 
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Lorca e Ramón del Valle Inclán. A terceira é aquela que aglu-
tina a maior parte de seus trabalhos e orientações, e seria o 
que ele chamava de “A literatura espanhola na Espanha dos 
Austrias”, mas que poderia ser ampliado para “Literatura 
espanhola da Idade Média ao século XVII”, como aparece 
no subtítulo de um de seus livros mais importantes. Nes-
se bloco poderíamos incluir seus estudos sobre a picaresca, 
ponto alto de sua produção, tanto em sua vertente históri-
ca e teórica, quanto em sua projeção na literatura brasilei-
ra contemporânea. Aqui, como se nota, há uma intersecção 
entre a primeira linha e a terceira, especialmente em dois 
pontos: as relações estreitas que há, segundo o professor, en-
tre a literatura e o momento histórico em que é produzida e 
a possibilidade de estudar a literatura estrangeira em suas 
interfaces com a literatura brasileira.

Seu currículo Lattes registra 16 projetos de pesquisa 
a partir de 1968, que resultaram em uma ampla produção 
acadêmica desenvolvida por ele e seus orientandos ao lon-
go de quase meio século. Além das orientações acima refe-
ridas, essa obra inclui 31 artigos em revistas acadêmicas; 
07 livros integrais; 03 organizações de livros; 21 capítulos 
de livros; 36 trabalhos completos publicados em anais de 
eventos, brasileiros e internacionais, além de dezenas de 
artigos em jornais, meia centena de conferências e pales-
tras e mais de uma centena de participação em eventos na-
cionais e internacionais. Dessa vasta obra, poderíamos des-
tacar três livros fundamentais para os estudos hispânicos 
no Brasil, em especial no âmbito da literatura espanhola e 
sua comparação com a literatura brasileira.

Seu primeiro livro, O romance picaresco, publicado pela 
Coleção Princípios, da Editora Ática, em 1988, é uma espécie 
de síntese do projeto que desenvolvia naquele momento, 
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ao qual dedicou mais de duas décadas de pesquisa em con-
junto com uma equipe de pós-graduandos, cujo número de 
participantes variou ao longo do tempo. O primeiro dos três 
pilares que sustentam o projeto é a definição de um núcleo 
chamado de “picaresca clássica”, que teria surgido no con-
texto da transição do Renascimento para o Barroco, durante 
o período em que a dinastia dos Habsburgos reinou na Es-
panha. O país vive nesse momento a contradição de ser um 
poderoso império, que domina politicamente boa parte do 
mundo conhecido, debatendo-se numa crise econômica da 
qual não sairia facilmente e que, paradoxalmente, possibi-
litou o florescimento de sua arte, em especial a literatura. 
A Espanha era dona da vaca, mas outros tomavam o leite, 
como afirma Eduardo Galeano (1982, p. 33), em seu conhe-
cido livro Veias abertas da América Latina.

Nesse contexto surge o anônimo Lazarillo de Tormes, 
cuja primeira edição conhecida é de 1554. A partir dessa 
obra, forma-se um tripé, que inclui o Guzmán de Alfarache, 
de Mateo Alemán, de 1599 e El buscón, de 1626, de Fran-
cisco de Quevedo, consolidando um gênero que prolifera 
dentro e fora da Espanha nos séculos seguintes. A grande 
novidade desse estudo de Mario González é a tese de que 
ao cruzar o oceano, fixando-se na América, a picaresca, de-
pois de um processo de releitura local, acaba por encontrar 
no Brasil um terreno fértil. Aqui produz obras desde a ori-
gem da literatura brasileira, com as Memórias de um sargen-
to de milícias, de Manuel Antônio de Almeida, publicadas 
entre 1852 e 1853, até uma série de romances neopícaros, 
nas últimas décadas do século XX, passando pelo célebre 
Macunaíma, de Mário de Andrade, de 1928. Essa tese, que 
pretende rediscutir a ideia de Antonio Candido que prefe-
re ver no Leonardo das Memórias de um sargento de milícias 
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não um herdeiro do pícaro espanhol do século XVI, mas o 
fundador de uma genealogia de malandros nacionais, não 
teve na critica literária brasileira a discussão que merecia.

Apresentada como Tese de Livre-docência, na USP, 
em 1993, A saga do anti-herói: Estudo sobre o romance pica-
resco espanhol e algumas de suas correspondências na literatura 
brasileira, foi publicada em livro em 1994. Nesse volume, 
Mario González reúne alguns textos publicados de modo 
esparso, sistematizando e ampliando as teses apresentadas 
no livro de 1988. O objetivo é oferecer ao público brasileiro, 
“professores e estudantes universitários, em particular”, 
“uma visão global e em profundidade do romance pica-
resco, tendo por escopo a possibilidade de se aproxima-
rem dele textos literários brasileiros” (GONZÁLEZ, 1994, 
p. 10). Trata-se de uma obra importante para o estudo, não 
apenas da literatura e da cultura produzida na decadente 
Espanha dos Habsburgos, mas principalmente por abrir a 
possibilidade de, a partir dos conceitos de Claudio Guillén, 
fazer-se a leitura comparada com obras da literatura brasi-
leira das últimas décadas.

Mesmo que não acatemos o paralelismo feito pelo 
autor, entre os momentos de produção das obras do nú-
cleo clássico da picaresca espanhola e das obras brasilei-
ras, numa relação direta entre o contexto histórico e a obra 
produzida, o contraponto entre as obras literárias continua 
válido, uma vez que a biblioteca constituída pela tradição 
literária justifica tais diálogos. Desse modo, consideramos 
com Wilson Alves-Bezerra (2013, p. 17) que a leitura de Ma-
cunaíma como parte da tradição picaresca, tal como se fosse 
uma continuação do Lazarillo de Tormes, indicada por Mario 
González, instaura um gesto “transgressor e produtivo”. 
Nela radica a riqueza e atualidade dessa obra.
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A picaresca acabou por transformar-se numa das 
paixões de Mario González e ocupa um lugar de destaque 
em sua produção, abarcando praticamente um terço dela. 
Nesse contexto está a organização da edição bilíngue do 
Lazarillo, publicada em 2005, pela Editora 34, com tradu-
ção de Antônio R. Esteves e Heloisa Costa Milton, ambos 
ex-orientandos de doutorado. O livro conta com um belo 
ensaio introdutório de sua autoria, que além de fixar o tex-
to, e de escrever as notas, também organizou um quadro 
com as moedas espanholas do século XVI. A revisão da tra-
dução esteve a cargo de Valéria De Marco. Quando saiu a 
segunda edição, em 2012, Mario González se encarregou 
de fazer os ajustes e atualizar os dados.

A ideia dessa publicação surgiu em 1998, em Madri, 
por ocasião do XIII Congresso da Associação Internacional de 
Hispanistas ali realizado. Um grupo de hispanistas brasilei-
ros reunidos em um restaurante, entre os quais os profes-
sores que participariam do projeto, discutiu a necessidade 
de uma nova tradução brasileira do Lazarillo, consideran-
do que a primeira edição brasileira bilíngue, preparada por 
Pedro Câncio da Silva, da UFRGS, publicada pela Colec-
ción Orellana, da Consejería de Educación da Embaixada 
da Espanha, em 1992, também incentivada pelo Mario (e 
com sua Introdução), já estava esgotada há tempos. Mario 
Gonzáles teve então a ideia de usar a edição de Medina 
del Campo, de 1554, recém encontrada juntamente com 
outros volumes do século XVI, emparedada em uma casa 
que se reformava, no povoado de Barcarrota, na província 
de Badajoz, na Extremadura. Assim, nessa mesa quadrada, 
tomando vinho e fantasiando sobre os mistérios dos livros 
desaparecidos, raros, emparedados e encontrados quatro 
séculos mais tarde, surgiu a ideia do livro e decidiu-se que 
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Mario González faria um cotejo entre aquela edição, cujo 
fac-símile tinha saído há pouco (1996), e as demais edições, 
fixando o texto base, que seria traduzido.

Essa reunião demonstra duas características da per-
sonalidade de Mario González. A primeira delas é que 
sempre compartilhava com seus amigos, orientados e co-
legas, seus projetos. Isso não é apenas a constatação de sua 
abnegação, que sim existia, e era marca de sua personalida-
de; mas era principalmente resultado de sua crença em que 
os projetos acadêmicos ou políticos devem ser coletivos, 
contando com ampla discussão e participação.

Outra marca especial de Mario González era sua so-
ciabilidade. Ele costumava dizer que em mesas quadradas 
quase sempre se discutia melhor que em mesas redondas. 
Regadas por um bom vinho – Mario era um enólogo espe-
cial – ou por uma caipirinha – ele também apreciava nos-
sa tradicional bebida –, essas discussões sempre rendiam 
bons frutos, fossem novos projetos, temas de artigos ou 
comunicações, ou a discussão da aplicação de uma teoria. 
Nesse sentido, reiteramos que o professor Mario González 
sempre teve a especial capacidade de contagiar os demais 
com suas paixões, fazendo com que as pessoas que o ro-
deavam embarcassem em seus projetos, fossem acadêmi-
cos ou políticos.

Já aposentado de suas atividades no ensino da gra-
duação e labores administrativos, Mario González decidiu 
ordenar as anotações usadas em mais de quatro décadas 
de aulas, tanto no ensino da graduação quanto da pós-gra-
duação, advindas também de seus projetos de pesquisa. O 
resultado foi a publicação, em 2010, de Leituras de Literatura 
Espanhola (da Idade Média ao século XVII), um profuso volu-
me que, conforme explica o próprio autor, não pretende 
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ser mais um manual de literatura espanhola (embora não 
houvesse nenhum no mercado nacional). Tampouco se tra-
ta da reunião de artigos avulsos, embora a maior parte de 
seu conteúdo tivesse sido publicada em diferentes formas 
e meios ao longo dos anos.

As ideias centrais que norteiam o volume são aque-
las que guiaram o intelectual ao longo de sua carreira de 
professor e pesquisador. A primeira delas é a crença de que 
os textos literários devem ser vistos como manifestações 
históricas, “que não podem ser desvinculados de um con-
texto marcado por questões políticas, sociais, econômicas 
e ideológicas” (GONZÁLEZ, 2010, p. 9). A segunda base, 
que também já estava em seu livro comentado nas pági-
nas anteriores, é a leitura das obras da literatura espanho-
la como parte de um processo que extrapola as fronteiras 
espanholas, num contexto do qual também fazem parte 
tanto a Europa quanto as Américas, dentro daquilo que se 
convencionou chamar de Modernidade. Essa leitura está 
embasada principalmente nas ideias de Arnold Hauser 
(1892-1978), desenvolvidas em duas obras clássicas: Histó-
ria Social da Literatura e da Arte (1951) e Maneirismo: a crise da 
Renascença e a origem da arte moderna (1964), especialmente 
esta última, cujo conceito de Maneirismo Mario Gonzalez 
usa para explicar o contexto cultural do chamado “Siglo de 
oro” espanhol.

O livro traz, enfim, além do vasto conhecimento que 
o autor possui da literatura espanhola, o “estudo intrínseco 
da obra literária, a análise de suas relações com o contexto 
histórico e de sua relevância na produção literária penin-
sular bem como sua eventual ressonância para além dessas 
fronteiras”, como bem sintetiza Valéria De Marco na breve 
apresentação que faz da obra.
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Apesar de estar assentado numa teoria que veio per-
dendo espaço nas últimas décadas, principalmente após o 
final da guerra fria, conferir a primazia ao elemento histó-
rico ainda pode ser uma importante porta de ingresso ao 
universo literário. Por outro lado, o método de análise de 
Mario González concilia, de modo bastante harmônico, a 
dimensão histórica do texto, considerando seu momento 
de produção, e o ato de leitura como um exercício de li-
berdade crítica por parte do leitor. Alves-Bezerra, já citado, 
aponta como se dá a argúcia do crítico Mario González: 
“ver de maneira mais cabal no exercício do texto literário 
do que propriamente na dimensão histórica do mesmo.” 
(ALVES-BEZERRA, 2013, p. 19).

A terceira obra dessa tríade em que Mario Gonzá-
lez exercita com maestria sua capacidade crítica de ler a 
literatura espanhola pode ser constatada na última, pu-
blicada postumamente em 2013. O livro A trilogia da terra 
espanhola de Federico García Lorca, concluído pouco antes 
de sua inesperada morte, retoma um tema que de algum 
modo nunca deixou de ser visitado pelo pesquisador, 
desde a defesa de sua tese de Doutorado quarenta anos 
antes. Superados os excessos da metodologia estrutura-
lista em vigor naqueles tempos, presentes naquela tese, 
o critico retoma a leitura da trilogia que de certa forma 
deu fama ao poeta e dramaturgo espanhol que, por sua 
trágica morte, acabou por transformar-se numa espécie 
de ícone político. Há décadas, a obra de García Lorca 
vem sendo lida como uma forma de resistência à opres-
são, política ou social, principalmente se considerarmos 
que a Espanha ficou sufocada durante meio século pelas 
mesmas forças que o fuzilaram naquele aziago mês de 
agosto de 1936.
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Uma vez mais, o crítico arguto, tratando de conciliar 
elementos históricos e experiência de leitura, se enfrenta 
de modo competente com a linguagem com a qual o dra-
maturgo granadino, conciliando lírica, drama e tragédia, 
denuncia o funcionamento daquela sociedade agrária e 
tradicional que sufoca a individualidade e impede a reali-
zação completa do amor.

Mais que estudos específicos de literatura espanhola, 
acreditamos que a maior riqueza dos estudos do Mario é 
sua particular visão da comparação, na qual se nota uma 
consciência muito clara da necessidade de se trabalhar com 
a diversidade cultural e o diálogo entre obras, gêneros, cul-
turas e linguagens. Talvez pelo fato de ter sido um inte-
lectual da diáspora, tratando de encontrar sua identidade 
em um entrelugar cultural, em seu pensamento é basilar 
o diálogo entre identidade e alteridade, num processo de 
constante negociação, plena de trânsitos entre fronteiras 
culturais. Poderíamos afirmar que este é o ponto mais forte 
de seu legado, associado indiretamente aos estudos cultu-
rais contemporâneos, e que demonstram a atualidade de 
suas abordagens.

Nesse esboço de perfil de Mario Miguel González 
que estamos tentando construir, tratamos até agora da 
obra visível do professor, pesquisador e crítico literário. 
Essa obra, seguindo o curso de seu currículo, é mais facil-
mente enumerável. No entanto, a outra parte, que podería-
mos chamar de heroica, talvez seja muito mais importante. 
Referimo-nos à sua militância, não apenas política, em seu 
sentido mais estrito, mas, sobretudo em seu sentido mais 
amplo, dentro da política educacional e linguística.

Consciente do papel que lhe cabia como professor 
universitário na defesa de uma educação com qualidade, 
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Mario González dedicou praticamente toda a sua vida a 
essa causa. Sempre participou das instâncias representati-
vas da Universidade, defendendo o modelo democrático 
de gestão e o diálogo e a reivindicação para a plena con-
quista dos direitos básicos e o exercício da cidadania.

Em especial, uma causa lhe foi cara: a formação de 
professores competentes em todos os níveis como base 
sólida para formar cidadãos conscientes. Nesse processo, 
dedicou boa parte de seu tempo na defesa da formação do 
professor de língua, literatura e culturas estrangeiras como 
elemento importante na formação do cidadão. A defesa da 
liberdade dos alunos de poderem escolher a língua estran-
geira que desejassem estudar sempre esteve em sua pauta 
de reivindicações.

Quando a ditadura militar brasileira já arrefecia e 
os ventos da democratização sopravam com força, sinali-
zando a necessidade de mudanças no contexto nacional, 
não apenas políticas, sociais e econômicas, mas também na 
estrutura educacional, surgiram movimentos de discussão 
e ação em todos os âmbitos. A constatação de que os acor-
dos MEC-USAID, firmados nos anos 60 e 70 e impostos à 
sociedade brasileira, tinham dado uma guinada tecnicista 
em nossa educação, na qual o indivíduo deixava de ser o 
elemento principal, transferido então para a modernização 
tecnológica voltada para uma produção em que o econô-
mico é o eixo, detonou uma série de discussões que trata-
vam de reverter essa situação.

O ensino da língua espanhola e das culturas hispâ-
nicas no Brasil, de algum modo, sempre esteve associado 
a um projeto de ensino e de universidade, cujo eixo estava 
nas ciências humanas. Esse processo sofreu altos e baixos 
ao longo do século XX, mas a consciência da importância 



22 Antonio R. EstEvEs  •  MAgnóliA BRAsil BARBosA do nAsciMEnto (oRgs.)

da América Latina no contexto internacional e a necessida-
de de efetiva integração do Brasil nesse conceito de Amé-
rica Latina, talvez tenha sido o elemento mais importante 
na conscientização da necessidade de que o ensino do es-
panhol ocupasse um espaço maior na educação brasileira.

Mario González via muito claramente a importância 
do ensino do espanhol nesse contexto, bem como o papel 
do ensino da língua estrangeira no processo de formação 
do cidadão consciente. Desse modo, desde o início dos 
anos oitenta esteve envolvido em uma série de lutas para 
trazer de volta o ensino da língua espanhola ao ensino fun-
damental e médio. Desde sua cátedra universitária defen-
deu com vigor essa causa, ao mesmo tempo em que usou 
todos os meios de que dispunha nessa batalha.

Assim, Mario González teve uma atuação política 
contundente em defesa do ensino do espanhol do Brasil, 
rompendo uma série de lugares-comuns que habitavam (e 
ainda habitam) o imaginário nacional e que chegam, às ve-
zes, à própria universidade. Da mesma forma, consciente 
de que esse ensino está diretamente relacionado com a ne-
cessidade de uma educação eficiente, sempre atuou em de-
fesa de um ensino de qualidade, cujo núcleo central, além 
das condições mínimas a serem garantidas pelo Estado, 
está na formação de profissionais competentes.

Exemplo dessa linha de pensamento foi sua atuação 
fundamental na criação e atuação em duas Associações que 
reúnem tanto profissionais da Educação na área dos estu-
dos hispânicos quanto pesquisadores em um âmbito mais 
acadêmico. Tanto a APEESP – Associação de Professores 
de Espanhol do Estado de São Paulo – quanto a ABH – As-
sociação Brasileira de Hispanistas –, foram criadas graças 
a seu empenho pessoal e sua capacidade de agregação e de 
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liderança. No âmbito dessas associações, o professor Mario 
González militou durante três décadas, defendendo suas 
ideias com grande energia. Em ambas organizou ou incen-
tivou congressos e encontros, para discutir temas relacio-
nados com a implantação do ensino do espanhol no país 
ou com a pesquisa nos estudos hispânicos.

A fundação da Associação de Professores de Espa-
nhol do Estado de São Paulo em 1983, seguindo a tendên-
cia nacional (a primeira Associação é a do Rio de Janei-
ro, fundada em 15 de outubro de 1981), é um importante 
marco, principalmente porque articula tais discussões em 
vários âmbitos do conhecimento: educação, metodologia 
de ensino, linguística aplicada ao ensino de línguas estran-
geiras, estudos culturais, política linguística, implantação 
do MERCOSUL, estudos pós-coloniais, entre outros. Mario 
González foi um dos seus idealizadores e quem colocou 
em prática sua concretização, tendo sido seu presidente de 
1983 a 1989.

Ele sempre teve muito claro o que considerava es-
sencial no ensino do espanhol no Brasil. Com a criação da 
APEESP, ele ajudou a colocar em prática algumas dessas 
ideias entre as quais se destacam a defesa do plurilinguis-
mo no ensino de línguas, contra qualquer tipo de predo-
mínio. É necessário que as comunidades escolares esco-
lham as línguas estrangeiras que queiram estudar nas es-
colas. Essa ideia foi defendida por ele em muitas ocasiões 
como, por exemplo, num artigo publicado na revista Linha 
D’Água, da USP, em 1989, no qual Mario González reitera-
va que a diversificação na oferta das línguas estrangeiras 
na escola pública daria aos alunos instrumentos culturais 
de comunicação, além de garantir o princípio democrático 
da livre opção, o que impediria a permanência de monopó-
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lios impostos, nocivos aos objetivos educacionais da escola 
pública (GONZÁLEZ, 1989, p. 33).

Outra ideia que Mario González defendia era a ne-
cessidade de descentralização e ele sempre atuou nesse 
sentido: congregar todos os profissionais que atuassem no 
ensino de espanhol, da Universidade às Escolas de Idio-
mas. As primeiras diretorias da APEESP tinham represen-
tantes das várias Universidades e dos vários níveis de en-
sino. A luta pela ampliação do ensino de espanhol deveria 
ser batalha de todos.

Também se deve a Mario González a ideia da rea-
lização, a cada dois anos, dos Congressos Brasileiros de 
Professores de Espanhol, que alternavam os estados-sede, 
na mesma ordem da fundação das Associações de Profes-
sores de Espanhol. O primeiro deles realizou-se no Rio de 
Janeiro em 1985. O segundo foi organizado pela APEESP 
e realizou-se na USP entre os dias 23 e 26 de setembro de 
1987, sob a presidência de Mario González. O terceiro reali-
zou-se em Porto Alegre, o quarto em Curitiba, o quinto em 
Florianópolis, e assim por diante.

Quando esses congressos deixaram de ser um lu-
gar de discussão de pesquisas sobre o hispanismo, sobre 
os métodos de ensino e sobre a política linguística, trans-
formando-se numa espécie de feira de propaganda e co-
mercialização de material didático de qualidade discu-
tível, bem como de divulgação da ideologia subjacente 
em tais materiais, Mario González começou a acalentar 
a ideia de criar outro espaço acadêmico por excelência, 
onde se pudesse discutir a pesquisa científica e acadê-
mica na área dos estudos hispânicos no Brasil. Era um 
momento em que o espanhol estava em plena expansão 
e boa parcela dos hispanistas brasileiros pensava que a 
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pesquisa deveria ser o eixo sobre o qual essa expansão 
deveria se realizar.

Desse modo, também em uma mesa quadrada, tam-
bém em Madri, em 1998, com a presença de professores do 
triângulo USP-UNESP-UFF, também regada a bom vinho 
e muita discussão, de ideias e de estratégias, nasceu o pro-
jeto de fundação da Associação Brasileira de Hispanistas, 
seguindo mais ou menos o modelo das várias Associações 
de Hispanistas existentes mundo afora. O exemplo maior 
talvez fosse a própria AIH (Asociación Internacional de Hispa-
nistas), à qual vários dos professores presentes eram (e ain-
da são) associados, principalmente devido ao incentivo do 
Mario, que participava de seus Congressos há vários anos.

A partir daquela discussão de 1998, no ano seguinte, 
durante o VIII Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol 
realizado em Vitória, foi oficializada a proposta de realiza-
ção do Primeiro Congresso Brasileiro de Hispanistas, durante o 
qual seria criada oficialmente a ABH. O Congresso foi rea-
lizado na UFF, entre 08 e 11 de outubro de 2000, organizado 
por uma Comissão coordenada por André Trouche e Lívia 
Reis, da qual também participavam Lygia Rodrigues Vian-
na Peres, Magnólia Brasil Barbosa do Nascimento e Marcia 
Paraquett. Assim, a ABH, fundada no dia 11 de outubro 
de 2000, teve em Mario González seu grande articulador, 
eleito como primeiro presidente. 

Sua participação na ABH foi ativa e constante. Além 
de ser presidente da Associação durante quatro anos (2000-
2003), a representou em várias ocasiões, como, por exemplo, 
no Primer Encuentro de Presidentes de las Asociaciones Nacio-
nales de Hispanistas, realizado em Monterrey, no México, em 
2004, durante o XV Congreso de la Asociación Internacional de 
Hispanistas, ali realizado, onde foi o relator da comissão.
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Participou ativamente dos sete Congressos Brasileiros 
de Hispanistas realizados até o momento, tendo sido um 
dos organizadores do segundo, realizado em São Paulo, em 
2002. Sua participação não se restringia à apresentação de 
comunicações, palestras ou conferências. Participava ativa-
mente das discussões em mesas redondas – ou quadradas –, 
plenárias e Assembleias, trazendo não apenas contribuições 
teóricas, metodológicas ou de estratégias de luta. Profundo 
conhecedor dos regimentos e estatutos da ABH, que ele pró-
prio tinha ajudado a redigir, sempre estava atento aos proce-
dimentos formais que a Associação deveria adotar para po-
der seguir tendo existência legal, o que nem sempre é muito 
fácil num país de procedimentos cartoriais, com complexo 
emaranhado jurídico como o nosso.

A última grande contribuição de Mario González 
para a ABH foi coordenar a Comissão Editorial encarrega-
da de consolidar a Abehache – Revista da Associação Brasi-
leira de Hispanistas, realizada na gestão 2010-2012. À fren-
te de um grupo de professores e pesquisadores estabeleceu 
as bases dessa revista que já nasceu como uma das mais 
importantes no âmbito dos estudos hispânicos em nosso 
país e destinada a ser um permanente foro de debate de 
temas hispânicos, além de espaço destinado à divulgação 
da pesquisa de brasileiros e estrangeiros. Um passeio pe-
las páginas dos cinco números publicados até o momento 
comprova sua excelência. Os três primeiros números, pu-
blicados entre 2011 e 2012, contaram com o trabalho ativo 
de Mario González.

Também devemos a Mario González o conceito de 
“hispanismo”, que é praticamente o mesmo usado pela As-
sociação Internacional de Hispanistas. Ou seja, uma área 
que abrange os estudos de língua espanhola e das literatu-
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ras, culturas, história e arte dos países de língua espanhola. 
Tal conceito, com poucas alterações, é utilizado pela ABH 
até o momento.

Enfim, a atuação do professor Mario González, como 
professor, como intelectual e como militante em defesa da 
educação de qualidade, que inclua o direito dos alunos a 
terem acesso a uma língua e uma cultura estrangeira que 
lhes permitam construir uma identidade sólida a partir do 
contato com a diversidade, é um perfeito exemplo de inte-
gração entre a pesquisa acadêmica e a luta social.

Nesse sentido, acreditamos que ele será lembrado 
como um intelectual que soube conciliar de modo exem-
plar a qualidade da pesquisa, o magistério consciente e res-
ponsável e a militância como forma de defender os ideais 
nos quais ele sempre acreditou e que tinha a capacidade 
de transmitir àqueles que tiveram a sorte de trabalhar com 
ele ou de estar, de algum modo, a seu lado. É uma energia 
especial que certamente não desapareceu e continuará cir-
culando no âmbito dos estudos hispânicos no Brasil.
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LoS RuNA DE Mi RECuERDo1

Mario M. González (USP)

Los Runa brotan hoy en mi memoria, vivos como 
nunca, a pesar del tiempo y la distancia, gracias sobre todo 
a la voz del Bebe Martínez que se hace presente casi a dia-
rio en la magia de la Internet, con esa firme suavidad que le 
valió y le sigue valiendo los aplausos de todas las plateas.

Los conocí en el 60. Ya eran ellos cuatro: Ovidio Yoc-
co, el Bebe Martínez, el Toto Valdez (mi compañero alguna 
vez en la primaria) y el Flaco Pujol (mi amigo de mucho 
tiempo). No los había escuchado nunca antes, creo. Tal vez 
porque yo paraba poco en Alta Gracia. Había empezado 
Letras en el 59, a la vuelta de la colimba, e iba todos los días 
por la tarde a la Universidad Católica. Estudiaba hasta los 
fines de semana. Mi trabajo era por las mañanas: locutor 
en la red de altavoces del pueblo, la Propalación Plaza, de 
Ángel Díaz. Me gustaba eso de hablarle a los micrófonos.

Fue por eso que un día los encontré. Papá era de la di-
rectiva del Club de Dadores Voluntarios de Sangre. Anual-
mente, se hacía un baile en el Casino para recaudar fondos 
para el Club. Ese año alguien tuvo la idea de pedirle a Los 
Runa que actuasen en los intervalos del baile en el que yo 
haría de maestro de ceremonias. A través del Flaco Pujol, 
combinamos que yo fuese a un ensayo de Los Runa, en su 
casa, frente al Tajamar, para ponernos de acuerdo sobre el 
espectáculo. Fue entonces que les propuse que entrasen al 
escenario (donde ya estarían el bombo y las guitarras) uno 

1 Publicado originalmente en http://elchalchal.com.ar/resenas/los-runa/
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a uno, mientras yo recitaba unos versos sobre el conjunto, 
que terminaban:

Cuatro voces de Alta Gracia
que bajan desde la sierra
para decir en su acento
que el canto es su única herencia:
¡Los Runa, los indios pobres2,
cantándole a la querencia!

Y después, yo iría presentando cada pieza con una 
glosa, como esta, por ejemplo, que abría uno de los gran-
des éxitos de Los Runa, la “Vidala de la copla”, del Chango 
Rodríguez:

Mi copla nació una noche
de tanto estar solo y lejos
y hoy la traigo hecha vidala
pa’l carnaval de los cerros.
Tiene gusto de algarroba
y yo la llevo en el pecho
para cantarla en el pago
antes que salga el lucero.
Vidala, no me la quites,
mi canto ya tiene dueño:
soy indio pobre y mi copla
es lo único que tengo.

Funcionó. No solo que ellos ya eran muy buenos, 
sino que logramos el efecto de lo diferente. Y a ellos les 
gustó la cosa. “Che, negro, ¿no querés seguir con noso-
tros?”, me dijeron. Acepté en el acto. Empezaba entonces 
una de las mejores experiencias de mi vida. Primero, por 

2“Runa” era eso, me explicaba Ovidio, “indio sin clase”. Por debajo del atuendo gaucho, 
Los Runa se sentían también herederos de los comechingones que habitaron Paravachasca.
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cosechar en eso cuatro amigos que nunca dejarían de ser-
lo. Segundo, por pasar a acompañar todos los ensayos de 
ellos, escribir una glosa para cada pieza y acompañar la 
tarea de crear cantando. Tercero, por vivir las emociones de 
subir a los más diversos escenarios y sentir cómo llegaba 
la belleza de las armonizaciones de Ovidio, de las voces 
de los cuatro, del bombo del Toto y de las guitarras de los 
otros tres. Y, por último, pasar a compartir horas y horas en 
que se alternaban el trabajo con la farra, esta última desa-
tada siempre por la permanente comicidad del Toto y del 
Flaco, para la desesperación de Ovidio cuando le cortaban 
su trabajo siempre serio.

Fueron casi cuatro años de una aventura llena de ma-
tices. Ovidio era el músico que quería tener un conjunto 
folklórico vocal, estudiaba armonía inclusive y punteaba 
en la guitarra. El Bebe era esa voz que se deshacía en el aire 
y arrancaba aplausos en los solos. El Flaco era el oído finísi-
mo, la voz potente y aguda. Y el Toto, de voz firme y clara, 
hacía malabarismos en el bombo. Se ensayaba, en general, 
en la casa del Toto. Recién casado, no había allí familia a la 
que molestásemos.

Se ensayaba trabajando mucho sobre los arreglos de 
Ovidio. Nacieron así algunos de los grandes éxitos de Los 
Runa, además de la ya nombrada “Vidala de la Copla”: la 
“Baguala del Tacuil”, de los hermanos Dávalos; “La nove-
na”, cueca de Peralta Dávila; “El buen remedio”, gato de 
Ocampo y Flores; los aportes de Pipi Trintinaglia, como 
“Navideña”, “Día de procesión” y “Zamba de sol y verano” 
y las canciones con música y letra de Ovidio, como la zamba 
“Buscando un amor”; y nuestra “Chacarera del Virrey”.

Yo me había comprado ese año un grabador: un Ge-
loso, eléctrico, es claro, chiquito (cabía en una caja de zapa-
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tos) que usaba para grabarles las clases en la Facultad a los 
profesores que más me interesaban. Pasé a usarlo también 
para grabar los ensayos de Los Runa. Al terminar, ya tarde 
de la noche siempre, Ovidio y yo (los solteros del grupo) 
nos íbamos al Rose Marie, donde a esa hora ya no había na-
die. Desconectábamos el tocadiscos de ellos y escuchába-
mos la grabación del ensayo mientras tomábamos ginebra.

Eso nos acercó mucho al negro Yocco y a mí. Ovidio 
quería estudiar Derecho. Leía mucho, especialmente litera-
tura y filosofía. Y tenía una enorme sensibilidad artística. 
Componía piezas, también. Fue por eso que se me ocurrió 
pasarle algunas letras escritas por mí; a las que le gusta-
ban más él les fue poniendo música. Dos fueron a parar 
al repertorio de Los Runa: la “Chacarera del Virrey” (gra-
bada después en disco) y la “Zamba de la niña marinera”, 
rescatada del olvido no hace mucho por el Bebe, el Toto 
y el hermano de este, Pepe. Ovidio y yo estábamos libres 
de la posible u obligatoria compañía de las esposas de los 
otros tres, ya casados, cuando salíamos a actuar fuera de 
Alta Gracia. Así que dividí con él la pieza del hotel muchas 
veces. Fui conociendo una persona llena de ideales, inteli-
gente y sensible. Fue mi gran amigo de esos años.

De la trayectoria de Los Runa en la época en que an-
duve con ellos me quedan recuerdos muy vivos. El primero 
fue la participación en el concurso “Córdoba Folklórica”, 
organizado en el 62 en Córdoba, por el Club Barrio Yofre. 
Eran muchos conjuntos participando y Los Runa venían 
de fuera de la ciudad. En las presentaciones, inventé que 
Alta Gracia sería “el barrio más bonito de Córdoba” y creo 
que eso ayudó a ganar la simpatía del público, simpatía 
que fue creciendo a medida que Los Runa iban superando 
etapas. Entre los participantes estaban conjuntos que des-
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pués llegarían muy lejos, como “Los de Córdoba” y “Los 
del Uritorco” que después serían “Los del Suquía”. Ganar 
ese concurso fue el comienzo de la proyección de Los Runa 
fuera de Alta Gracia. Para eso ayudaron bastante dos cosas 
que sucedieron después. La primera fue un contrato con la 
Secretaría de Turismo de la Provincia que llevó el conjunto 
a viajar los fines de semana para actuar en diversos luga-
res. La segunda fue ganar, en un certamen en pleno Rivera 
Indarte (el Teatro del Libertador) el derecho a representar 
a la Provincia en el Festival de Cosquín de 1963. Con eso, 
Los Runa pudieron codearse con los grandes nombres del 
folklore nacional. De entre todos ellos, tengo que recordar 
aquí el contacto que se transformaría en amistad con “Los 
Trovadores del Norte”, a quienes conocimos en los basti-
dores del escenario de Cosquín, mientras ellos ensayaban 
lo que sería uno de sus mayores éxitos: “Puente Pexoa”.

El éxito en Cosquín en el 63 llevó a que la comisión 
organizadora del Festival invitase al conjunto a actuar en 
el festival de 1964. Yo había rendido la última materia de la 
carrera el 23/12/63 y me disponía a irme a vivir a Córdoba, 
donde ya había encontrado trabajo como profesor. Fui con 
Los Runa a Cosquín sabiendo que me despedía de ellos. 
Y en Cosquín el éxito fue completo, sobre todo por las ac-
tuaciones en las peñas y las consecuencias de los aplausos 
recogidos en el escenario principal. Estábamos en una peña 
una noche, cuando me llamó aparte una persona que se 
identificó como representante del sello Phillips. Queremos 
que Los Runa graben con nosotros, me dijo simplemente.

Arreglada la ida a Buenos Aires para grabar, el asun-
to era encontrar el dinero necesario para el viaje. Organiza-
mos un pequeño festival una noche, en Alta Gracia, en la 
Confitería Chammás, para juntar dinero. Lo más notable fue 
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que “Los Trovadores del Norte”, que estaban actuando en 
Córdoba en el Teatro Griego, se vinieron hasta Alta Gracia 
por cuenta propia y actuaron gratuitamente en la fiesta de 
Los Runa. Días después, el conjunto partió una noche hacia 
Buenos Aires, de frente a la casa del Toto, en la rural “Es-
tanciera” de Néstor Villar, representante de Los Runa. Allí, 
de alguna manera, terminaba mi vivencia con Los Runa. La 
enorme recompensa mía por todos esos años de aventuras 
sería la grabación en disco de la “Chacarera del Virrey”. 
Después, la vida me alejó para siempre de esa Alta Gracia 
donde yo había nacido y por la que seguiría guardando 
siempre el mayor cariño. Tras siete meses en Córdoba, una 
beca me llevó por tres años a España para hacer estudios de 
posgrado. Nos encontramos todavía en una fiestita en casa 
de mis padres, en setiembre del 64, en la que celebrábamos 
mi colación de grado y yo me despedía de los amigos. La 
foto que cierra este texto registró ese momento.

Volví de España en el 67 para una corta permanencia. 
Los Runa habían dejado de actuar. Ovidio Yocco, ya casa-
do, se había ido a vivir a Río Tercero y después seguiría a 
Buenos Aires. A principios del 68 acepté la oferta de venir-
me a Brasil a trabajar como profesor de la Universidad de 
San Pablo. En San Pablo me casé, tuve una hija e hice toda 
la carrera universitaria. Llegué al grado máximo, como 
profesor titular de Literatura Española, realizando el sueño 
que cultivaba en esos años de presentador de Los Runa.

Pero volví por Alta Gracia siempre que pude. En uno 
de esos regresos, en diciembre del 72, una noche aparecie-
ron en casa los tres que allá quedaban del conjunto y Nés-
tor Villar. “Mario, tenemos una mala noticia”, me dijeron. 
“Ovidio. Le asaltaron la casa, reaccionó y le dieron un tiro. 
Murió en el acto”. El amigo se había ido para siempre, sí.
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Muchos años después, cuando ya había Internet, a 
fines del 2006, entró en mi computadora un recado dicien-
do: “Hola, Mario. Soy Gabriela, la hija de Ovidio Yocco. Te 
escribo desde Buenos Aires”. El susto fue enorme. Gabriela 
me encontró gracias a su amistad con una de mis colegas 
de la Facultad que vivía en Buenos Aires y que le dijo por 
dónde andaba yo. Así ella encontró mi dirección. Pasamos 
a escribirnos y, en setiembre del 2007, yo pasé por Buenos 
Aires, donde ella es profesora de Literatura, y la llevé a 
Alta Gracia: fueron dos noches de asado, vino, empanadas, 
guitarra y canciones con los demás de Los Runa y algunos 
amigos más llegados. Después, Gabriela me contó que ha-
bía sido deseo de Ovidio ser cremado y que sus cenizas se 
arrojasen al río Anizacate. Volvimos juntos a Alta Gracia 
en febrero del 2008 y, con la ayuda y compañía del Toto 
Valdez, cumplimos su deseo. El director de Los Runa habrá 
ido por esos ríos lentamente hasta el mar, tal vez. Era su 
destino de manantial.

Todo eso me devolvió a las relaciones con el Bebe, 
el Toto y su hermano Pepe, Pujol y el Pipi Trintinaglia. Al-
gunos de ellos salvaron la “Zamba de la niña marinera”, 
como dije antes. Espero volver otra vez por Alta Gracia un 
día de estos, para decir otra vez las glosas en las que puse 
el corazón lleno de sueños de aquellos años. Y escucharlos 
a ellos como si nunca hubiese pasado el tiempo.

São Paulo, diciembre de 2010
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Foto: Jorge Pujol, Ovidio Yocco, Mario González, Horacio Valdez, Carlos 
Alberto Martínez (Alta Gracia, setiembre de 1964).



o ESPANHoL No BRASiL: HiStóRiCo E 
PERSPECtivAS/HoMENAGEM Ao PRoF. 

MARio GoNzáLEz1

Neide González (USP)

Nessa mesa, em vários sentidos tão especial, em que 
me coube estar, num dia 13 tão simbólico – dia em que se 
completavam exatamente sete meses da morte do homena-
geado, meu companheiro durante 43,5 anos – tratei apenas 
de fazer uma breve introdução aos trabalhos. Preferi que 
falassem mais, recuperando a memória de várias gestões 
da APEESP nestes últimos 30 anos, os demais colegas que 
lá estavam compartilhando aquele espaço, os quais certa-
mente tinham relatos e reflexões muito importantes a fa-
zer. Todos nós estávamos tocados por uma forte emoção, 
é certo, mas a minha, que me afastava muito da racionali-
dade e da capacidade de relatar com objetividade minhas 
atuações nas diretorias da associação, certamente marca 
este breve texto, que por tudo isso oscila entre o relato e a 
homenagem comovida.

Começo refletindo rapidamente sobre o título da 
mesa, que traz esse binômio, separado por uma barra – 
histórico e perspectivas/homenagem ao Prof. Mario Gon-
zález – depois do fragmento inicial – o espanhol no Bra-
sil –, para mostrar que ele não é meramente casual. Mario 
González tem tudo a ver com o histórico do espanhol no 

1 Palavras pronunciadas na Mesa de Abertura do II Simpósio da APEESP – 30 
Anos, sob o título O espanhol no Brasil: histórico e perspectivas. Homenagem ao Prof. 
Mario González, no dia 13/09/2013.
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Brasil e, por tudo o que fez e nos deixou, também tem mui-
to que ver com as perspectivas, isto é, com tudo o que te-
mos pela frente, ou seja: muito trabalho e muita luta, que 
foi o que ele fez e estimulou a que fizéssemos durante toda 
a sua vida.

Entre as muitas coisas que Mario González nos deixou 
(associações, organizações diversas, boas gestões, ensina-
mentos vários, escritos e a memória de longas conversas em 
mesas redondas e quadradas), está esta nossa APEESP, cujos 
30 anos comemorávamos nesse 13 de setembro de 2013. Tive 
o prazer e a honra de participar da fundação da associação, 
decidida numa reunião de docentes interessados numa ma-
nhã quente, dentro de uma sala das Colmeias, onde então 
funcionava o errante curso de Letras da FFLCH/USP, por 
cujos espaços e por cuja consolidação Mario também lutou 
até o fim de sua vida. Eram ainda tempos de ditadura, aqui 
e em vários países de língua espanhola; nosso presidente 
era João Batista Figueiredo, aquele que preferia o cheiro dos 
cavalos ao cheiro do povo. Mas a nossa ditadura já estava 
decadente, afetada pela inflação alta e crônica, em parte 
uma consequência do que se havia denominado o “milagre 
brasileiro”; e se iniciava nesse período o movimento pró-
-democracia, o “Diretas Já”, que nos levou às ruas e encheu 
de esperanças depois frustradas.

A situação do espanhol à época era diferente da de 
agora em muitos aspectos, sobretudo em relação ao es-
tatuto dessa língua, que naquele momento não ocupava 
nenhum espaço na educação brasileira. Mas algo já se po-
dia antever das mudanças que viriam, para bem ou para 
mal, algo que levou a que começássemos a nos organizar 
e a pensar em que passos poderiam ser dados no sentido 
de mudar o panorama que havia à época. Não sabíamos, 
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então, quão importante viria a ser essa organização para 
apoiar a resistência a tantas investidas por parte dos que 
queriam e querem dominar o espaço do ensino do espa-
nhol no Brasil; e quão importante ela viria a ser, também, 
nas inúmeras iniciativas que a duras penas veio promo-
vendo ao longo desses anos todos.

Algumas gestões ocorreram, inclusive as do próprio 
fundador, até que eu assumisse a presidência da associa-
ção, já na metade da década de 90, com um panorama 
bem mudado, em vários sentidos, para o espanhol no Bra-
sil. No estado de São Paulo, tínhamos já os Centros de 
Línguas (CELs), que o governador Orestes Quercia criara 
para não cumprir a promessa que fizera em sua campa-
nha para governador de implantar o ensino obrigatório 
do espanhol no estado; já tínhamos assessorias linguísti-
cas espanholas, com as quais mantínhamos uma relação 
cordial e de colaboração; mas já se podiam ver alguns dos 
problemas que viriam, depois, com muita força. Em fun-
ção disso e de alguns fatores mais, e sempre com muita 
luta, muita coragem, muita participação de vários dos que 
estávamos nessa mesa, e também do homenageado, nossa 
APEESP sempre conseguiu resistir a todas essas pressões 
e também frear muitíssimas investidas que poderiam ter 
significado a perda de nossa autonomia, de nossa liber-
dade. Entre as muitas investidas que conseguimos frear 
– parte dessa resistência ocorreu durante minha gestão e 
foi encampada por todas as outras – está a de estimular 
a criação de uma Federação de Associações de Professo-
res de Espanhol, na qual algumas entidades praticamen-
te fantasmas, por vezes associações de um único sócio, 
nem sempre sequer professor de espanhol, pesavam tanto 
quanto outras bem constituídas e legalizadas. A defesa da 
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legalização das associações para garantir, também, a sua 
legitimidade foi uma das causas que Mario González de-
fendeu sempre. E a federação jamais foi levada adiante, 
embora sua ideia reapareça sempre.

Como associada, guardo boa memória dos encontros 
regionais da APEESP e de outros pequenos eventos orga-
nizados, que algumas vezes deram origem a uma modes-
ta, porém correta publicação. Nem sempre, no entanto, 
guardo tão boa memória dos congressos nacionais, sempre 
organizados por uma das associações estaduais existentes 
no país. Estes últimos muitas vezes estiveram a serviço de 
interesses, políticos e privados, alheios aos da nossa classe, 
mas perniciosamente sedutores; a pesquisa e as reflexões 
de natureza política, inclusive de política linguística, co-
meçaram a ficar à margem nesses eventos, em benefício da 
propaganda escandalosa de livros, cursinhos no estrangei-
ro, viagens, espelhinhos vários. Os congressos estiveram 
por muito tempo dominados por outras organizações que 
não tinham nada a ver diretamente com as associações e 
ficaram a serviço de interesses políticos e mercadológicos 
das mesmas.

Em boa parte por esse quase banimento da pesqui-
sa nos congressos nacionais de professores (hoje bastante 
superada graças à resistência e à atuação de algumas as-
sociações, entre elas a nossa) e pela quase total dominân-
cia desses espaços por interesses alheios, mais uma vez 
Mario González levou adiante, junto com alguns colegas 
visionários e idealistas, fundamentalmente dos estados de 
São Paulo e do Rio de Janeiro, vários deles ex-alunos de 
nossa pós-graduação da USP, a ideia que culminou, em 
2000, num evento histórico no espaço da UFF (Niterói), a 
meu ver, na criação da Associação Brasileira de Hispanis-
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tas, nossa ABH, que hoje já vai cumprir 13 anos e reali-
za belíssimos congressos bianuais, além de publicar uma 
importante revista (Abehache), cujo comitê editorial Mario 
González coordenou até o início do mês de fevereiro deste 
ano (mês que, no dia 13, o levou de nós), mas cujo número 
4 não chegou a ver publicado.

Enfim, comemoro aqui, com o coração apertado, es-
ses 30 anos que também são 30 anos intensos e felizes da 
vida de Mario González e da minha própria vida profissio-
nal e pessoal. Digo felizes, porque ele amou muito tudo o 
que fez e, por isso, ao falarmos de perspectiva, não temos 
como não pensar nele. Ele acreditava na força da História e 
nos deixou uma história que certamente marca e marcará o 
que fazemos e faremos. Sem virar as costas para o passado 
que nos constitui, ele sempre olhava para a frente, era ho-
mem de planos, de projetos, um dos quais era participar na 
organização deste evento.

Naquele dia 13 de setembro, terminei minha fala na 
mesa em questão dizendo: tomara que a gente consiga fa-
zer um evento à altura dos sonhos dele, mas, sobretudo, 
à altura das nossas próprias expectativas e necessidades, 
duas coisas que ele sempre defendeu e respeitou. Que nes-
te espaço ninguém se cale, ninguém nos cale e que todas as 
vozes apareçam e deixem a sua mensagem. Agora, reven-
do este texto e dando-lhe uma forma mais adequada para 
publicação nestes anais, posso dizer, orgulhosamente, que 
conseguimos, o que me faz crer também que vamos conti-
nuar conseguindo defender nossa liberdade, nossa auto-
nomia, nossa soberania na construção de uma bela história 
para o ensino do espanhol no Brasil.





NA HoRA DoS DiAS D. uMA REFLExão 
SoBRE DiSCuRSo E HiStóRiA EM 

LíNGuAS PRóxiMAS

Adrián Pablo Fanjul (USP/CNPq)

1. DE LÍNGUA ESTRANGEIRA?
Começo lembrando uma situação recente. No ano de 

2009 fui convidado como debatedor no Seminário de Teses 
em Andamento (SETA) do Programa de Pós-Graduação em 
Linguística do IEL-UNICAMP. Em uma mesa onde diver-
sos pós-graduandos apresentavam trabalhos em estudos 
discursivos, eu tinha que tecer comentários críticos a partir 
de sínteses lidas previamente. Terminado o debate, um dos 
pós-graduandos cujo trabalho discuti se aproximou de mim 
e me disse que pensava que eu “realmente” sabia sobre aná-
lise do discurso. Agradeci, um pouco surpreso, e ele, que 
deve ter percebido meu estranhamento, me explicou. Ele 
não esperava esse conhecimento porque eu era “de língua 
estrangeira”, isto é, porque meu trabalho se dá no contexto 
de uma área de língua estrangeira na universidade.

O diálogo me remeteu a uma percepção, infelizmen-
te assentada sobre uma série de práticas bastante consoli-
dadas, de que, na universidade, o espaço das línguas es-
trangeiras não seria para a reflexão e análise em torno da 
linguagem, mas para “aprender a língua” e metodologias 
para seu ensino. Não poucas vezes, o pressuposto se es-
tende aos estudos de língua nacional, quando percebidos 
como parte de uma formação técnica. 
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Quero, nesta introdução, questionar esse atributo de 
“estrangeiridade”, abrindo-me a duas das linhas de signi-
ficação que ele enseja. Por uma parte, a que ele ganhou na 
cena que acabo de narrar, esse “de língua estrangeira” dis-
tanciado da análise linguística, especificado em um hori-
zonte de ensino como se essa prática fosse favorecida pela 
recusa das metalinguagens e da reflexão sobre o funciona-
mento linguístico e discursivo. Por outra parte, pretendo 
interrogar a condição de “estrangeiridade” entre o portu-
guês e o espanhol, nesta região do mundo, em função da 
sua peculiar proximidade sociohistórica. Creio que ambos 
os questionamentos são relacionáveis, embora eles sejam 
independentes um do outro. Explicá-los permitirá apre-
sentar os propósitos deste capítulo.

Por uma parte, estou convencido de que o estudo do 
funcionamento linguístico e discursivo, bem como uma 
sólida formação teórico-metodológica para esse estudo é 
necessária e prioritária na formação universitária em Le-
tras, mesmo quando ela projeta como principal destino 
profissional o de professor do ensino básico ou de outras 
modalidades. Percorrer as relações que a linguagem esta-
belece dentro de cada texto e os seus vínculos com outros 
enunciados, deter-se demoradamente sobre as configura-
ções que veiculam essas relações no funcionamento lin-
guístico, longe de afastar o profissional da compreensão 
das práticas sociais, propicia, como defendi em outras oca-
siões (por exemplo, em Fanjul, 2012), uma aproximação 
específica dessas práticas que favorece a formação de um 
cidadão crítico, desenvolvendo sua imaginação polêmica e 
sua possibilidade de enunciar-se com autonomia entre as 
vozes. E embora eu não seja favorável a que o estudo da 
forma linguística seja um objetivo isolado ou totemizado 
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dentro de um curso universitário creio sim que esse estu-
do, com todos os diversos graus de abstração que possa 
atingir, é imensamente formativo e deve integrar irrenun-
ciavelmente a formação inicial. Ele não apenas desenvolve 
capacidades como também pode dar base a uma paixão in-
vestigativa e criadora, como acontece com o raciocínio ma-
temático, que, no entanto desperta, no nosso meio, menos 
questionamentos pelo seu suposto descolamento da reali-
dade. A aposta pela cientificidade na formação linguística 
dos estudantes de Letras-Espanhol tem sido um traço pre-
sente em diversos espaços universitários brasileiros, que 
em diferentes momentos históricos se afastaram tanto da 
visão da língua, como mero patamar prévio para o acesso 
à literatura, como da sua instrumentalização “de língua es-
trangeira” em função de metodologias de ensino. O colega 
que homenageamos neste livro, Mario González, apesar de 
ser um estudioso da literatura e não da linguística, teve um 
papel decisivo nesse sentido, ao favorecer sempre um es-
paço específico e hierarquizado para os estudos da lingua-
gem, na pós-graduação em espanhol da USP, bem como ao 
fundar a Associação Brasileira de Hispanistas, cujos con-
gressos foram e são um lugar privilegiado, no país, para 
o estudo não instrumental da língua espanhola e de suas 
relações com o português brasileiro.

Por outra parte, sustento desde tempo atrás a pro-
posta de que a proximidade entre o português brasilei-
ro e o espanhol pode ser focalizada a partir do plano da 
discursividade, o que requer especificar a observação em 
determinadas formações sociohistóricas, não podendo ser 
estendida à totalidade das duas línguas no mundo. Em 
Fanjul (2009) levanto a hipótese de uma proximidade ir-
regular: um funcionamento parafrástico entre sequências 
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discursivas nas duas línguas possibilitado por espaços de 
memória compartilhados mercê a determinantes análogos, 
comparáveis, no plano sociohistórico. Especificamente te-
nho estudado discursividades urbanas na atualidade da 
América do Sul1. As relações entre memória, discurso e lín-
guas que, junto de outros pesquisadores, temos indagado 
no contexto desse projeto mostram que a discursividade 
atravessa as materialidades linguísticas, sendo possível, 
assim, acompanhar determinada tendência relacionada a 
posicionamentos na conflitividade do espaço social, obser-
vando as formas que ela ganha no que cada uma das nos-
sas línguas oferece como condição de possibilidade. Desse 
modo, também se relativiza e situa o ser “de língua estran-
geira”. E note-se que, para tanto, é condição prévia assumir 
o estudo do funcionamento linguístico e discursivo que de-
fendemos no parágrafo anterior.

Passando agora para a primeira pessoa do plural do 
discurso acadêmico, a análise que apresentaremos neste 
texto tenta exemplificar a produtividade dos dois desloca-
mentos que descrevemos em relação ao lugar epistêmico-
-institucional “de língua estrangeira”. A partir de um re-
corte de especial comparabilidade entre superfícies dis-
cursivas em português brasileiro e espanhol, proporemos 
uma articulação entre dados do funcionamento linguístico 
e discursivo, e determinantes sociohistóricos. Tentaremos 
mostrar também a riqueza de possibilidades que os vai-
véns de proximidade-distância entre nossas línguas e dis-
cursividades ensejam para o docente-pesquisador. E na 
medida em que, com frequência, realizamos este tipo de 
trabalho nas nossas aulas de graduação e pós-graduação 

1 A pesquisa é apoiada desde 2011 pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq).
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na USP, esperamos que ele possa ilustrar de modo mais 
palpável o tipo de proposta que favorecemos.

Na seção seguinte, apresentaremos o principal recor-
te discursivo que analisaremos, três editoriais de jornais 
chilenos e brasileiros, fundamentaremos sua comparabili-
dade em função de suas condições de produção e apresen-
taremos traços dos conflitos políticos em que eles se enqua-
draram. Na terceira parte, desenvolveremos uma análise 
que articulará aspectos da memória e das representações 
no espaço social, modalidades de enunciação que se alter-
nam nos textos (cenografias e lugares sociais de dizer) e 
fenômenos do funcionamento linguístico (principalmente 
sobre agentividade e determinação). No item final, a modo 
de conclusão, retomamos a problemática de lugares para 
os estudos linguísticos e discursivos no trabalho com nos-
sas línguas na formação universitária em Letras.

2. REBELiÕES Do Novo SÉCuLo
O que une esses protestos é o fato de que nenhum deles pode ser 

reduzido a uma única questão.

Slavoj Žižek (2013, p. 104)

2.1 Dois dias D
Cremos que o motivo que justifica uma análise que 

compare apenas três textos de uma possível série, embora 
pudesse ser ampliada posteriormente com outros de con-
dições análogas, é sua excepcional saliência. Um ápice que 
se coaduna, como somente acontece nos momentos álgidos 
das fortes crises, o real histórico com os porta-vozes, para 
imediatamente separá-los sem retorno, impondo reformu-
lações e reconfigurações do discurso. As grandes mobiliza-
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ções estudantis no Chile em 2011 e as que iniciou o Movi-
mento Passe Livre (MPL) contra o aumento das tarifas de 
transporte, no Brasil, em 2013, ambas envolvendo na sua 
onda outros setores sociais em luta, tiveram cada uma seu 
momento de grandiosa virada, a partir do qual mudou su-
bitamente a percepção predominante no espaço social, os 
modos de nomear o que estava acontecendo, a entidade e 
a identidade do que, depois e até hoje, se vê como fato his-
tórico. Nosso trabalho se situa nesse instante crítico dentro 
da crise, quando não apenas os agentes sociais e políticos 
se enfrentam sem mediação no real do espaço urbano, mas 
também, e juntamente, as narrativas reorganizam suas tra-
mas produzindo um efeito de negação em relação ao an-
terior e a impressão de que isso novo sempre esteve aqui.

As datas são 4 de agosto de 2011 em Santiago do 
Chile e 13 de junho de 2013 em São Paulo, Brasil. O que 
elas têm em comum? No meio às semelhanças e diferen-
ças entre estes dois processos, sobre as quais trataremos 
em 2.2, são os precisos dias quando o poder apostou de 
cheio na “solução” repressiva como tentativa de encerrar o 
processo. E dizemos “o poder” porque não se tratou ape-
nas dos governos e aparelhos estatais: a grande mídia, e 
em especial a grande imprensa acompanhou e saudou os 
anúncios e preparativos de repressão, levando ao extremo 
as narrativas condenatórias (quando não criminalizadoras) 
e a construção discursiva do movimento como inimigo da 
ordem. Em ambos os casos, também, essa resposta violenta 
do poder foi um tiro pela culatra. Sua consequência foi a 
inversão da relação de forças e o fortalecimento imediato 
do movimento, que, nos dois países, somou, dias depois, 
multidões nas ruas, impondo, no caso do Brasil, o recuo 
no aumento das tarifas do transporte. Historiadores e cien-
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tistas sociais de ambos os países coincidem em apontar a 
violenta repressão como disparador de um apoio massivo 
aos respectivos movimentos. Sobre o caso brasileiro, Sec-
co (2013, p. 73), explica: “O quarto ato foi ainda pequeno, 
mas a repressão policial desencadeou uma onda de solida-
riedade ao MPL, o que levou ao ato seguinte cerca de 250 
mil pessoas.” Também Teles (2013, p. 164) considera que 
“foi após a violenta repressão da Polícia Militar (PM) de 
São Paulo no dia 13 de junho que as grandes concentrações 
ocorreram”. Em uma recente entrevista (SAYURI, 2013, 
s/n), Michel Lowy avalia que “após a repressão brutal da 
polícia, nos governos de São Paulo e Rio, outros setores da 
sociedade foram às ruas também.” E sobre o 4 de agosto 
chileno afirma Fernández Droguett (2013, p. 108-109):

Ese día, la manifestación estudiantil fue vio-
lenta y masivamente reprimida por las fuerzas poli-
ciales, frente a lo cual uno de los dirigentes del mo-
vimiento llamó a cacerolear a las 21:00. El cacerolazo 
fue una de las más importante formas de protesta 
desarrolladas contra la dictadura, consistiendo en 
hacer sonar cacerolas y otros artefactos domésticos 
de modo de expresar pacíficamente el descontento 
a través del ruido en los diferentes barrios de la ciu-
dad. Este cacerolazo fue el primero desde el regreso 
de la dictadura (después de este hito se ha vuelto a 
realizar en algunas ocasiones) y fue muy masivo y 
generalizado a distintos sectores urbanos.

É também comum a ambos os “dias D” que a grande 
mídia se viu, por um curto – mas decisivo – momento, pu-
blicamente revelada no papel de construtora de realidades, 
exposta pela não coincidência entre os seres por ela criados 
(o cidadão de bem, os intransigentes, os vândalos) e as for-
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ças e vozes anônimas que chegaram a questionar e invadir 
seu próprio espaço. Valham como exemplos o desespero 
dos repórteres do Canal 13 em Santiago para colher ao vivo 
algum depoimento contra os manifestantes e somente en-
contrar na rua vozes favoráveis2 e, em São Paulo, o lembra-
do sufoco de um apresentador da TV Bandeirantes quando 
a enquete mostrada ao vivo sobre a “opinião pública” dava 
resultados opostos aos esperados3.

Horas antes de seu raro desnorteamento, na manhã 
de cada um desses dias, a grande mídia se articulava em 
sólido bloco com o poder estatal para desferir o golpe res-
taurador da ordem. Um papel fundamental, pela sua hie-
rarquia dentro do campo da mídia, coube à imprensa mais 
tradicional de cada cidade em um dos gêneros jornalísticos 
mais privilegiados: o editorial, que manifesta não a opi-
nião de um indivíduo colunista, mas a “do jornal”, daquela 
entidade essencialmente “informativa” que, no senso co-
mum, desde décadas ou séculos atrás acompanha o acon-
tecer. Vários editoriais daqueles dois dias chave foram de-
dicados a esse propósito, e os analisaremos neste capítulo. 

O que descrevemos do início deste item antecipa o 
muito que esses editoriais têm em comum quanto a um 
aspecto do que Courtine (2009, p.108) denomina “condi-
ções de produção” de uma sequência discursiva: lugares e 
relações de força em determinados âmbitos institucionais 
que determinam sujeitos de enunciação. No item seguinte 
veremos como também são análogas as conjunturas histó-
ricas, bem como o tipo de contradições e de contrários em 
confronto. E a análise discursivo-enunciativa que desen-

2 Veja-se a crônica publicada no dia seguinte pelo jornal El Ciudadano: http://
www.elciudadano.cl/2011/08/05/39163/cronica-de-una-ciudad-sitiada/
3 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=eTreqwXAYFg, consulta 
em 12/12/2013, e veja-se Viana (2013).
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volveremos na seção 3 completará o quadro das condições 
de produção na observação da materialidade linguística. 
Esse quadro não tem o propósito, como se verá, de desta-
car apenas o semelhante, ou de contrapor semelhanças e 
diferenças. Elas serão observadas como traços do que real-
mente interessa: as diferentes modalidades de ocorrência 
dos termos da contradição. Não é uma contraposição para 
tirar conclusões do tipo Brasil x Chile ou Português x Es-
panhol, mas para observar como esses espaços linguístico-
-nacionais são atravessados, de maneiras diferentes, por 
contradições análogas.

Antes de passarmos para as determinações históricas 
dessas contradições, que ocuparão o subitem seguinte, re-
comendamos a leitura dos três editoriais, no Apêndice no 
final do texto, dado que começará a ser necessária a refe-
rência às suas palavras.

2.2 os interesses em confronto
Nítidos expoentes dos movimentos protagonizados 

inicialmente por jovens, que se repetem pelo mundo desde 
2011, como os indignados espanhóis, os processos chileno 
e brasileiro têm em comum a luta pela equidade social. “A 
questão da efetivação e ampliação dos direitos sociais é 
chave para interpretarmos a maior revolta popular da his-
tória brasileira” (BRAGA, 2013, p. 81). “Los intereses de los 
dominantes se habían hecho universales y nacionales, pero 
en un breve plazo pasaron a la etapa del cuestionamiento.” 
(MAYOL e AZÓCAR, 2011, p. 10). No Chile, a obrigação 
de pagar por uma educação superior cada vez mais exi-
gida para o ingresso de jovens no mercado de trabalho é 
um fator constante de manutenção e aprofundamento da 
desigualdade social, além de uma extraordinária fonte de 
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renda para setores empresariais e, como se lembrará, a gra-
tuidade desse ensino foi a principal reivindicação que deu 
lugar à revolta. Nas grandes cidades brasileiras, o altíssimo 
valor da tarifa de transporte público, somado às péssimas 
condições de deslocamento urbano e dos serviços públicos 
de modo geral, afeta decisivamente um setor majoritaria-
mente juvenil e que pouco se viu favorecido pelas políticas 
compensatórias dos governos na última década:

Pesquisa da consultoria Plus Marketing na 
passeata de 20 de junho de 2013 no Rio de Janeiro 
mostrou que 70,4% dos manifestantes estavam em-
pregados, 34,3% recebiam até um salário mínimo e 
30,3% ganhavam entre dois e três salários-mínimos. 
A idade média era de 28 anos, ou seja, a faixa etária 
dos que entraram no mercado de trabalho nos últi-
mos dez anos. Dados colhidos em Belo Horizonte 
apontam na mesma direção.

Se os grupos pauperizados que dependem 
do programa Bolsa Família e os setores organizados 
da classe trabalhadora que em anos recentes con-
quistaram aumentos salariais acima da inflação ain-
da não entraram na cena política, o “precariado” – a 
massa formada por trabalhadores desqualificados e 
semiqualificados que entram e saem rapidamente 
do mercado de trabalho, por jovens à procura do 
primeiro emprego, por trabalhadores recém-saídos 
da informalidade e por trabalhadores sub-remune-
rados – está nas ruas manifestando sua insatisfação 
com o atual modelo de desenvolvimento (BRAGA, 
2013, p. 82).

Em ambos os casos, as duas grandes reivindicações, 
em torno do ensino superior e do transporte público, sig-
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nificaram também forte resistência ao aproveitamento pri-
vado do espaço público e ao seu impacto negativo sobre 
a qualidade de vida. Na mesma entrevista que referimos 
no item anterior (SAYURI, 2013, s/n), o sociólogo Michel 
Lowy analisa essas reivindicações como questionamento 
profundo contra a “doxa” hegemônica, perfeitamente apli-
cável a esses dois países, provavelmente os dois da região 
onde o ciclo neoliberal sofreu menos questionamentos: 

A ideia de gratuidade está na contracorrente 
da ideologia neoliberal, para a qual tudo é mercado-
ria. É simplesmente insuportável para a doxa domi-
nante imaginar uma cidade em que os cidadãos não 
paguem para se deslocar diariamente. Além disso, 
a ideia de passe livre tem uma dimensão ecológica, 
pois ao organizar e privilegiar o transporte coletivo, 
organizar e garantir mais espaço para pedestres e 
ciclistas, seria possível reduzir progressivamente a 
frota de automóveis – e o verdadeiro pesadelo para 
São Paulo é esse excesso de carros, responsável por 
atravancar o trânsito e poluir o ar. No fundo, a de-
manda do passe livre, simples à primeira vista, car-
rega uma proposta complexa: outro mundo, outra 
realidade possível. Esses estudantes ousaram ima-
ginar outra maneira de viver.

Relacionado precisamente a essa “doxa” está o fato 
de que tanto nos editoriais de La Tercera (doravante, LT) 
quanto da Folha de São Paulo (doravante, FSP) as aspirações 
dos movimentos sejam caracterizadas como “irreais” – res-
pectivamente, “propósito irreal y desmedido” e “o irrealis-
mo da bandeira”.

Algumas diferenças entre os dois processos que é im-
portante apontar têm a ver com os ritmos e o perfil orga-
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nizacional dos movimentos. No Chile, as mobilizações es-
tudantis tinham começado três meses antes e tinha havido 
já algumas propostas do governo. Embora participassem 
delas diferentes tipos de agrupamentos, de início as orga-
nizações estudantis tradicionais, amplamente conhecidas 
no país desde décadas atrás, foram referentes. No Brasil, o 
processo foi muito mais rápido, seu ápice chegou em me-
nos de duas semanas. E embora o Movimento Passe Livre 
não fosse novo, era praticamente desconhecido pela maio-
ria da população, inclusive pelos jovens que se somaram 
aos protestos.

Não se confunda, no entanto, essa diferença na or-
ganicidade com ausência de enfrentamentos violentos no 
Chile. O diferente “tom” dos editoriais e a agressividade 
que se destaca nos jornais paulistas não é atribuível a um 
fator como esse. Nos próximos itens desenvolveremos uma 
análise que pode contribuir também com explicações nesse 
sentido, mas independente da validez das nossas hipóteses 
a respeito, é importante a informação, para o leitor brasi-
leiro, de que também no Chile houve, nos dias anteriores e 
posteriores ao editorial que consideramos, fortes enfrenta-
mentos com a força policial (no caso, Carabineros de Chi-
le) e destruição de diversos tipos de objetos e de bens nas 
ruas. Veremos também, em 3.1, que, de diferentes maneiras 
e a partir de históricos desiguais, ambos os processos foram 
relacionando-se a uma percepção de necessidade de amplia-
ção das liberdades democráticas e a um questionamento de 
heranças do passado nesse sentido. Como afirma Žižek, que 
citamos na epígrafe, não houve uma única questão.

No mais, prosseguir com as considerações sobre o 
comparável entre ambos os processos, com o intuito de 
captar algo deles no plano do discurso, impõe passar desta 
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descrição de forças e interesses em luta para esse próprio 
plano, começando por uma dimensão que já se insinua no 
comentário de Michel Lowy que trouxemos dois parágra-
fos atrás ao mencionar a “doxa dominante”. Desse modo, 
damos passagem para o trabalho analítico que será a seção 
mais extensa deste trabalho.

3. NoSSA PRoPoStA E PRátiCA DE ANáLiSE
É necessário começar considerando os dispositivos de 

visões e percepções em confronto no espaço social, a repro-
dução e imposição de umas visões sobre outras, as práticas 
às quais elas estão relacionadas. Enfim, a dimensão que as 
ciências humanas têm tentado delimitar em torno de noções 
como a de “ideologia”, cujo enraizamento é, como nos lem-
bra Dunker (2008, p. 212), “tenso e heterogêneo”. Na interes-
sante síntese que esse autor realiza sobre a evolução dessa 
noção mostra-se, com efeito, uma tensão entre as vocações 
epistemológica, política e histórica entre as quais ela se cons-
titui. Não nos propomos, neste texto, a percorrer essa pro-
blemática, apenas apontamos uma via dupla: o ideológico é 
uma mediação necessária para o hiato entre o sociopolítico 
e a materialidade linguístico-discursiva e, por sua vez, co-
meçar a considerá-lo significa já uma entrada na ordem do 
discurso. Essa entrada não necessariamente deve seguir o 
caminho que aqui empreenderemos, que tem a ver com nos-
sa especificidade de estudiosos da linguagem, e que não é o 
que seguiriam cientistas que se proponham a indagar sobre 
outras dimensões da vida social em outras áreas do conhe-
cimento que também se interessam pelo discurso, como a 
Sociologia ou a Antropologia.

Assim, em 3.1 trataremos de um aspecto desse con-
fronto de visões e percepções pertinente para a abordagem 
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dos materiais aqui trazidos: o conflito na representação da 
mobilização e da ocupação do espaço público, o que exigi-
rá remontarmo-nos à memória das traumáticas experiên-
cias com a violência de estado na América do Sul. Em um 
movimento interpretativo relacionado a essas observações, 
abordaremos, em 3.2, as modalidades de enunciação nos 
textos que analisamos e a construção de objetos de discur-
so regida por essas modalidades. Em 3.3, retomaremos essa 
construção de objetos de discurso à luz das construções lin-
guísticas que detematizam ou conferem genericidade aos 
participantes dos processos.

3.1 O político, o protesto e a esfera pública.  
Nos rastros da violência de estado.

Começaremos lembrando uma comparação reali-
zada há quase 30 anos, que nos parece pertinente trazer 
à tona:

Chile, formación social articulada por y des-
de la política, masacrada verticalmente alrededor de 
ese eje. Brasil, autoritarismo socialmente implantado 
por una sociedad y por un estado que fue, solo en 
parte, “subvertido” por quienes talvez intentaron 
pero escasamente lograron sacudir el “orden”; por 
eso fue relativamente fácil y requirió mucho menos 
represión decapitar esa amenaza. Argentina, iguali-
tarismo no democrático, corporativismo anárquico 
que invadía, casi cancelando, la sociedad política y 
buena parte del aparato estatal, donde como no ha-
bía casi nada que decapitar, como la derecha dijo, de 
lo que se trataba era de todo el cuerpo (O´DONNELL, 
1984, p. 38-39, grifo no original).
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Numa série de trabalhos publicados na época sobre 
características da sociabilidade nos nossos países, o soció-
logo argentino Guillermo O´Donnell interrogava compara-
tivamente características do terrorismo de estado implan-
tado mediante as ditaduras que, desde 1964, foram instala-
das na América do Sul. O´Donnell produzia essas reflexões 
já no período conhecido como de “transição democrática”, 
processo que também acontecia, vale lembrar, com ritmos 
e modalidades diferentes em cada país, que também fo-
ram objeto de estudo desse cientista (veja-se, por exemplo, 
O´DONNELL, 1989). Em 1984, ano de publicação do texto 
que citamos, na Argentina já havia um regime constitucio-
nal estabelecido sem nenhuma restrição ou tutela por parte 
do regime anterior, uma retirada total dos militares do po-
der, e tinha sido iniciado o processo judicial contra as “jun-
tas militares” pelos crimes de lesa-humanidade cometidos 
poucos anos atrás. No Brasil, tinham lugar as mobilizações 
pelas eleições diretas imediatas, que não conseguiriam seu 
objetivo, continuando assim o país em uma transição den-
tro das pautas impostas pelo regime militar. No Chile, o 
controle do regime militar sobre a transição era maior ain-
da. Faltavam ainda quatro anos para o plebiscito de 1988, 
primeira grande derrota política do governo de Pinochet.

No excerto acima transcrito de O´Donnell, chama-
mos a atenção primeiramente para as diferentes metáfo-
ras da ação do terrorismo de estado sobre um “corpo” 
social que é também uma topografia: “masacrada verti-
calmente”, “decapitar”, “sobre todo el cuerpo”. E interes-
sa especialmente a oposição destacada pelo próprio autor 
no início: “Chile, formación social articulada por y desde 
la política” / “Brasil, autoritarismo socialmente implanta-
do”. Ao longo desse ensaio todo, O’ Donnell destaca, para 
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o Brasil, o enraizamento do autoritarismo, mais do que 
em algum projeto político conjunturalmente hegemônico, 
nas peculiaridades de uma desigualdade social de muito 
longo prazo:

En Brasil, las clases populares siempre han 
estado “en su lugar”. La de Brasil es una sociedad 
más autoritaria, donde las clases dominadas son 
menos clases y donde la violencia que garantiza ese 
orden está mucho más normalizada que en Argen-
tina y también (aunque cada uno tiene su historia 
específica en la que no puedo internarme aquí) en 
Chile y Uruguay.

Además, en Brasil ese orden es diariamente 
reimpuesto sobre sus sectores populares con ex-
traordinaria violencia policial, que “enseña” a los 
que la sufren y a los que la miran su real carencia de 
elementales derechos. Aunque sociedad y estado no 
son esferas separables (aunque sean analíticamente 
distinguibles), y aunque el término que voy a usar 
debe ser entendido en su sentido más lato, esa vio-
lencia reforzadora de la serialidad de la sociedad 
brasileña es, si se quiere, proto-política: esto es, sue-
le ser notablemente independiente de las opiniones 
y afiliaciones políticas que pueda tener (o más fre-
cuentemente, no tener) la víctima (O’DONNELL, 
1984, p. 29-30, grifo no original).

O autor via, no Brasil, um grau comparativamente 
alto de despolitização e, concomitantemente, uma violên-
cia de estado “pouco obviamente política” e mais “siste-
mática, institucionalizada y embozada” (p. 31) do que nos 
outros países do Cone Sul. Praticamente oposta nesse sen-
tido era sua visão do Chile:
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En Chile, donde la sociedad política ocupaba 
el gran espacio que nunca ocupó en Brasil ni en Ar-
gentina, los partidos eran los articuladores de la so-
ciedad, a la que realmente representaban, como sus 
mediadores y generalizadores, en la escena política 
y en el aparato estatal. En esa sociedad intensamen-
te politizada, fue por los caminos de la institucio-
nalidad de esos partidos, y del régimen por ellos 
formado, que la izquierda logró controlar parte del 
aparato estatal. Esto dibujó los principales blancos 
contra los que se dirigió la represión a partir de 1973 
en Chile: el personal de la izquierda en el gobierno, 
los partidos de izquierda, y el denso tejido de orga-
nizaciones populares (incluso sindicales) que estaba 
casi literalmente “afiliado” a esos partidos. Así, por-
que la amenaza al orden establecido, mediada por 
la franja izquierda de la sociedad política, recorría 
verticalmente esa formación social, la represión en 
Chile tuvo – con la lógica perversa pero no ilógica 
que tienen estas cosas – no sólo la brutalidad sino 
también la extensión que tuvo (O’DONNELL, 1984, 
p. 31-32).

Diversos cientistas sociais que analisam o Chile atual, 
várias décadas depois, caracterizam uma despolitização da 
sociedade, sempre posta em contraste, precisamente, com 
os traços dessa formação social anterior à ditadura, a que 
O´Donnell descrevia. Essa despolitização relativa, que eles 
identificam como retrocesso da mobilização cidadã, esta-
ria marcada precisamente pelo processo de transição para 
a democracia. Moulian (1997), sem deixar de lado fatores 
não nacionais, como a crise geral das identidades políti-
cas que caracteriza o final do século XX no mundo todo, 
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já apontava que o modelo político consolidado no Chile 
atual se apoia em uma restrição da mobilização que se con-
solida no próprio período da transição democrática. A mo-
bilização aparecia como algo que podia dar pretexto aos 
militares para ficarem no poder, a classe política a mostra-
va como “perigosa” para a democracia, visão que acabou 
prevalecendo. Referindo-se à situação depois do plebiscito 
de 1988, explica:

Las promesas de movilización chocaron con-
tra el realismo de la dirigencia política que se sentía 
al borde de alcanzar el gobierno, chocaron contra la 
obstinación de un gobierno que siguió usando las 
armas de la represión y la amenaza de la involución. 
Pero, además, chocaron contra un deseo profundo 
de la multitud, que no alcanzó estatura discursiva 
pero que no por ello no era más vivo: el deseo de 
normalización. Ese deseo de no tener que continuar 
desempeñando papeles heroicos, de que la políti-
ca perdiera su “insoportable gravedad” fue una de 
las claves secretas de la coyuntura posplebiscitaria. 
MOULIAN, 1997, p. 354).

Para Fernández Droguett (2013, p. 102), o panorama 
se combinou com uma crise geral da “concepción moder-
na del espacio público como espacio de representación 
política”. Tanto esse autor quanto Mayol e Azócar (2011) 
veem nas mobilizações de 2011-2012 um ressurgimento 
da politização.

La energía desplegada en las marchas, con-
centraciones, performances, obras audiovisuales, 
intervenciones urbanas, fue capaz de convertirse 
en un capital político significativo. En una sociedad 
despolitizada, el capital político es una entidad ex-
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traña e incomprensible. La respuesta de las autori-
dades fue el esfuerzo despolitizador. Sin embargo, 
la fuerza de las movilizaciones sociales fue capaz de 
politizar la sociedad chilena, modificando el esce-
nario valorativo y la visión hegemónica de la socie-
dad (MAYOL e AZÓCAR, 2011, p.3).

O enfrentamento de 4 de agosto de 2011 em Santiago 
se produz quando esse processo de repolitização já está em 
andamento e trazendo à memória, como não podia ser de 
outra maneira, outros modos de intervenção no espaço pú-
blico. No Brasil, em compensação, inclusive ao chegar ju-
nho de 2013, a percepção da mobilização e da ocupação do 
espaço público, como contrária à ordem, mostra-se muito 
mais linear e guardando continuidade não apenas com a 
época de transição em que O´Donnell escreve, mas com 
tempos bem anteriores. Como advertia Ianni (1989, p. 148): 

Não é episódica, ao contrário é permanente, 
a convicção de setores dominantes e governantes, 
civis e militares, de que as manifestações operárias 
e camponesas ameaçam a ordem pública, a paz so-
cial, a segurança, a ordem estabelecida, ou ‘a lei e a 
ordem’. Qualificam essas manifestações como pro-
blemas de polícia ou também militar.

Essa percepção de “setores dominantes”, como em 
toda formação social, é reproduzida em relação aos ou-
tros setores, processo no qual se destaca o papel da grande 
mídia. Assim, o estudo de Carreirão (2008) evidencia que 
mais da metade dos entrevistados em diferentes amostras 
realizadas de 1990 a 2007 expressaram aprovação a que os 
governos proíbam protestos ou reprimam manifestações 
de rua. E nos fatos, em especial em São Paulo, Zin (2012) 



62 Antonio R. EstEvEs  •  MAgnóliA BRAsil BARBosA do nAsciMEnto (oRgs.)

lembra que quase todas as manifestações de rua por “no-
vas” reivindicações, surgidas na esteira do Occupy Wall 
Street e os Indignados foram reprimidas pela polícia em 
2011. Como podemos ver em Ryoki e Ortellado (2004), o 
mesmo aconteceu entre 2000 e 2001 com os protestos anti-
-globalização. Nos últimos anos, em São Paulo, a presença 
repressiva se multiplicou. Carneiro (2012, p. 86) registra 
que a administração municipal “passou de apenas um co-
ronel da PMSP ocupando subprefeitura em 2008 para mais 
de 90% das subprefeituras governadas por coronéis apo-
sentados da PMSP” e que no Estado, de modo geral, “O 
uso do chamado armamento não letal (na verdade menos 
letal) também se banalizou de forma ilimitada, com uso 
de bombas de gás e tiros de borracha a esmo em qualquer 
ponto da cidade em que haja uma multidão reunida mes-
mo que pacífica” (idem, p. 87). Os governos estaduais pau-
listas promoveram, ainda, uma crescente expansão da re-
pressão a setores sociais que habitualmente não eram alvo 
da mesma e uma intensificação da violência contra os alvos 
habituais. Teles (2013) lembra, a respeito, da reiterada inva-
são da PM a universidades a partir de 2009 e da expulsão 
da comunidade do Pinheirinho em 2012, fato que levou o 
Estado de São Paulo a ser denunciado na Corte Interameri-
cana de Direitos Humanos e na ONU.

Em síntese, os respectivos panoramas de visões e per-
cepções nos quais se produzem os editoriais que compa-
ramos apresentam diferenças tanto no conjuntural quanto 
no acúmulo histórico. Diferenças quanto às representações 
dominantes da mobilização no espaço público, da politiza-
ção desse espaço, da atuação do poder diante dessas mo-
bilizações e movimentos. Essas representações são neces-
sariamente contraditórias, por atribuírem, como veremos 
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ao abordar o discurso, justiça e improcedência às mesmas 
“causas”, e, aos mesmos seres, direito e violência, força e 
vulnerabilidade, maquinação e irreflexão, dentre outros 
polos de contradição. Por isso, vemos cada caso como uma 
combinação diferente de elementos análogos em um com-
plexo ideológico dominante. O agente social específico 
cuja palavra analisamos, a grande imprensa, como já expli-
camos forma naquele momento um bloco com os governos 
para a saída repressiva. O que comparamos, então, não é a 
disposição à repressão, mas a representação dos seres e dos 
espaços que pode acompanhá-la em cada discurso, deter-
minada pelas restrições para o dizível em cada espaço de 
interlocução.

3.2 Cenografias, locutores, personagens
Nos três editoriais vemos uma oscilação entre duas 

cenografias, às quais correspondem dois tipos de locutor. 
No editorial chileno (LT) predomina claramente o primei-
ro, com irrupção do segundo no final. Nos dois editoriais 
brasileiros predomina o segundo, que é quase exclusivo 
em O Estado... (doravante, OESP).

Empregaremos a noção de “cenografia” de acordo 
com Maingueneau (2008, p. 117), “a cena de fala da qual o 
texto pretende originar-se”. É diferente da “cena genérica”, 
imposta precisamente pelo gênero do discurso e que é a 
mesma nos três casos, o editorial de um grande jornal. A 
cenografia, que permite grandes variações figurativas den-
tro do mesmo gênero, associa, ao ser estabelecida, “uma 
figura de enunciador e uma figura correlata de coenuncia-
dores” (idem, p. 117). Para a caracterização dessas figuras 
da enunciação nos daremos a licença teórica de recorrer a 
um conceito não considerado por Maingueneau, mas que 
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nos parece pertinente e compatível, o de “locutor-x” em 
Guimarães (2005), um lugar social de dizer sociohistorica-
mente constituído que preexiste à enunciação individual. 
O “x” corresponde à implantação sociohistórica da fala: lo-
cutor-padre, locutor-jornalista, locutor-dirigente, locutor-
-mãe, etc. Como veremos, em um mesmo texto e dentro 
da mesma voz mostrada nele, podem alternar-se diversos 
lugares sociais do dizer, diversos locutores-x.

A primeira das duas cenografias é a que denominare-
mos “o desequilíbrio”. Ela se ajusta mais à cena genérica, já 
que se articula com um locutor em posição de observador 
e comentador. Um locutor-jornal, a voz do próprio jornal-
-instituição. Não pretende ser um comentador “neutral”, 
mas sua descrição do conflito mantém um grau de exterio-
ridade. Seu objeto de observação é um enfrentamento entre 
forças, que ameaça a normalidade porque uma delas, a das 
“organizações” que protestam, produz um desequilíbrio 
cada vez maior. A segunda cenografia, em compensação, se 
associa a um locutor posto dentro dela como participante. 
Participa da resistência contra um ator estranho ao corpo 
social, que invadiu a cidade. Desse lugar, interpela as au-
toridades encarregadas de derrotá-lo. Bastante afastado do 
tom mais habitual de um editorial e de modulações analí-
ticas, é um locutor que denominaremos como “represen-
tante”, um ator na cena que se assume como porta-voz de 
um coletivo, um dirigente que volta de um round de uma 
grande luta e prepara as forças para o próximo. É a ceno-
grafia “do ataque externo”. 

Já nos próprios títulos dos editoriais temos uma 
antecipação clara dessas cenografias. O de LT é uma no-
minalização que apenas apresenta o fato que será comen-
tado: “Decisión de La Moneda frente a manifestaciones y 
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tomas”. Vai seguido de um lead onde claramente se elogia 
a decisão oficial e se toma uma posição inequívoca a favor 
de proibir as manifestações. Em compensação, os títulos 
de FSP e OESP são exortativos, verdadeiras palavras de or-
dem. O da FSP, quase de barricada, identifica diretamente a 
voz como a de um ator da luta territorial urbana: “Retomar 
a Paulista”. No OESP, “Chegou a hora do basta” combina 
duas formas que fazem parte de um conjunto, nos três tex-
tos, de marcadores de limite aos quais nos referiremos em 
3.3. É fundamental, para a conformação de ambas as ceno-
grafias, o modo como se articula a disposição dos locutores 
com a representação dos outros três grandes personagens: 
o adversário-inimigo, a “opinião pública”/“população” e 
os governos.

O locutor-jornal constrói o adversário-inimigo como 
um ser político, crescentemente indesejável, mas enfim, 
político. Ao longo de quase todo o editorial de LT, a deno-
minação principal empregada para ele é “organizaciones”, 
e reiteradamente se predica acerca dele uma “intransigên-
cia”, formulada com esse substantivo ou com “postura in-
transigente”. Essa atribuição atualiza um pré-construído 
(Courtine, 2009, p. 74) próprio do funcionamento da nega-
ção: aquilo que o prefixo “in” nega, o “transigir”. Alguém 
espera (espera-se) que haja transigência, negociação, e esse 
lugar de onde “se espera”, no caso, coincide com o posi-
cionamento do locutor no interdiscurso, com sua orien-
tação argumentativa. E negociar, transigir, bem como ser 
intransigente, estão no universo de possibilidades do que 
se representa como “política”. Outro atributo dado às “or-
ganizaciones estudiantiles e sociales”, o fato de terem as-
sumido uma “posición de fuerza” parece funcionar como 
o limite onde esse universo pode ser abandonado. Veja-se 
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como o termo se associa, em LT, a outros de carga axiológi-
ca negativa (grifo nosso):

La posición asumida por las organizaciones 
convocantes trasunta el propósito irreal y desmedi-
do de que las posiciones que ellos han asumido sean 
aceptadas íntegramente por las autoridades, bajo la 
amenaza que de lo contrario continuarán los paros 
y manifestaciones. Frente a esta posición de fuerza, 
el ministro del Interior ha dicho que no se aceptarán 
nuevas marchas estudiantiles por la Alameda.

E, no final do editorial, a fórmula se combina com 
a recategorização (MONDADA e DUBOIS, 2003) das “or-
ganizações” como “grupo”, e com uma atribuição de “ir-
racionalidade” que as deixa fora do “político”: “un grupo 
que se ha puesto en una posición de fuerza que a estas 
alturas carece de toda racionalidad y sustento” (grifo nos-
so). É a irrupção, no editorial de LT, de um lugar de dizer 
muito mais próximo do locutor-representante que propo-
mos para a cenografia do ataque externo. E cremos que 
essa alternância de lugares de dizer é marca deixada pelo 
jogo contraditório de forças no qual o discurso emerge.

O locutor-representante, que predomina em FSP e 
OESP, constrói um inimigo cuja repressão-eliminação não 
parece responder a uma decisão política, mas a uma conse-
quência natural ditada pela necessidade geral. Construção 
coincidente com a que, como explica Secco (2013, p. 74), ca-
racterizou o discurso, nesses dias, das instâncias de governo: 

O papel da interpretação da violência foi de-
cisivo. O descolamento aparente entre a política e a 
repressão equivale à naturalização da repressão po-
licial, da mesma forma que a autonomia de um ban-
co central significa a naturalização da economia. A 
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elevação da taxa de juros deixa de ser uma decisão 
política tanto quanto a repressão se torna técnica.

O inimigo é denominado e predicado com diferen-
tes formulações que denegam sua identidade política 
para arrastá-lo ao da indiferenciação “protopolítica” dos 
“problemas de polícia”: “os baderneiros”, “aterrorizaram 
a população”, “o vandalismo, que tem sido a marca do 
protesto do Movimento Passe Livre, uma mistura de gru-
pos radicais os mais diversos”, “a fúria dos baderneiros” 
(OESP); “jovens predispostos à violência”, “cientes de sua 
condição marginal e sectária”, “como em toda forma de 
criminalidade” (FSP). Em ambos os editoriais, essas for-
mulações alternam com o abundante emprego da deno-
minação “manifestantes” sobre a qual deve levar-se em 
conta que ainda não está instalada, na construção discur-
siva do processo, a denominação “as manifestações de 
junho” que hoje conhecemos em retrospectiva, e que foi 
autorizando a percepção pela grande mídia do “cidadão 
de bem” como “manifestante”, ressemantizando o termo 
para seu discurso. Portanto, nas condições de produção 
desses editorais, lemos o uso de “manifestante” ainda in-
tegrado na cadeia sinonímica intradiscursiva com “vân-
dalos” e “baderneiros”. O editorial de OESP menciona or-
ganizações, mas tratadas com um antigo expediente que 
as desqualifica como legítimos atores políticos: “a diver-
sidade dos grupos que o compõem – anarquistas, PSOL, 
PSTU e juventude do PT, que têm em comum o radicalis-
mo”. E como já vimos na sua breve irrupção no final do 
editorial de LT, a irracionalidade é característica do ini-
migo construído pelo locutor-representante: “fúria”, “ab-
soluta violência”, “os poucos manifestantes que parecem 
ter algo na cabeça além de capuzes”.
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Também esse locutor-representante e a cenografia 
do ataque externo à qual se relaciona mostram instabili-
dade e fissuras. A mais notória é a atribuição ao inimigo 
de consciência, astúcia e organização, confluindo contra-
ditoriamente com a representação animalizante que aca-
bamos de descrever. Com efeito, OESP afirma que “cada 
grupo tem seus líderes, e eles já demonstraram sua capa-
cidade de organização e mobilização. Sabem todos muito 
bem o que estão fazendo.” E a FSP, além de encontrar ne-
les o maquiavelismo de pensar “vil pretexto” para “tirar 
proveito” com “intenção oculta”, atribui-lhes ciência de 
sua condição, e, sobretudo, estratégia. Precisamente em 
FSP o locutor-representante se mostra várias vezes atra-
vessado pelo dialogismo de um modo que desestabiliza 
seu lugar de representante “de todos”. Há encaixes na 
sintaxe que deixam ouvir um rumor de conflito no pró-
prio espaço da interlocução, e há, inclusive, contestações 
polêmicas que acabam deslocando o inimigo do lugar de 
ameaça externa. 

Em primeiro lugar, no segundo parágrafo, a parenté-
tica “abaixo da inflação, é útil assinalar”, só pode emergir 
de um lugar de polêmica sobre a adequação do aumento 
da tarifa; o comentário metadiscursivo “é útil assinalar” é 
marca desse dialogismo. E no mesmo parágrafo se infor-
ma que aquilo do que os violentos querem tirar proveito 
é a “compreensível irritação geral com o preço pago para 
viajar em ônibus e trens superlotados”, predicando “irri-
tação”, que poderia entrar em série com a irracionalidade 
furiosa atribuída ao inimigo, como atributo do todo da po-
pulação (“geral”), e ainda “compreensível” da perspectiva 
do locutor. A forma interrogativa para “O que vidraças de 
agências bancárias têm a ver com ônibus?”, logo depois 
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de afirmar que há vandalismo contra o que “se toma com 
símbolo do poder capitalista”, encena também uma pre-
sença, na interlocução polêmica, de enunciados que ligam 
o aumento do transporte com o lucro de empresas. E a for-
mulação “O direito de manifestação é sagrado, mas não 
está acima da liberdade de ir e vir” dá preeminência argu-
mentativa, como toda adversativa, ao segundo termo da 
construção, mas, sobretudo por estar na sequência de um 
reconhecimento de que há “conflito entre prerrogativas”, 
acaba sendo remendo para uma fresta na qual o inimigo-
-fúria é, também, cidadão.

A segunda grande personagem dos três editoriais é 
fundamental para a determinação das cenografias, já que é 
ela o fundo impreciso do qual se diferenciam as entidades 
de todo discurso político-midiático. Dar-lhe nome já é to-
mar posição no discurso: o povo? os cidadãos comuns? E 
ela se sobrepõe, indiferenciadamente, a uma instância da 
enunciação: o leitor, a audiência. O locutor-representante 
se valida precisamente como parte ou porta-voz dela, e no 
seu discurso é denominada como “a população”. Já em re-
lação ao locutor-jornal, ela é uma entidade outra, da qual 
guarda a distância de comentador, e a denomina median-
te uma nominalização, “la opinión pública”. No editorial 
de LT, o único momento em que o locutor se desliza – e 
levemente – para uma disposição de porta-voz é precisa-
mente no final, quando o locutor-jornal, como já vimos, é 
deslocado por um lugar mais próprio de um participante 
no confronto: “la opinión pública espera de las autoridades 
que se garantice...”.

Na voz do locutor-representante, a “população” 
e o inimigo-adversário são distribuídos em oposição de 
“maioria” x “minoria”:
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“a violência dos manifestantes assustou e prejudicou di-
retamente centenas de milhares de paulistanos que traba-
lham na Paulista e no centro e deixou apreensivos milhões 
de outros que assistiram pela televisão às cenas de depre-
dação.” (OESP)
“O direito de manifestação é sagrado, mas não está acima 
da liberdade de ir e vir – menos ainda quando o primeiro 
é reclamado por poucos milhares de manifestantes e a se-
gunda é negada a milhões.” (FSP)

Em LT, isso só acontece no mesmo fragmento final 
que temos referido, e limitado ao espaço da educação, ao 
apontar que os diretos “de los estudiantes” a ter aulas nor-
mais não devem ser “avasallados por un grupo”.

As autoridades são o objeto de exortação do locutor-
-representante, que os interpela por momentos como fa-
zendo parte do mesmo poder. O locutor-jornal analisa e 
avalia suas ações e decisões, e embora anuncie de início 
apoio à decisão de não permitir as manifestações, constrói 
uma distância cujo principal mecanismo é o tipo de “de-
composição” na representação do governo que analisare-
mos no item seguinte. Outro é a parentética “cuyo conte-
nido es, sin embargo, discutible” que, no penúltimo pará-
grafo, critica os compromissos já assumidos pelo governo 
para negociar. De modo geral, o texto vai encaminhando-
-se, sobretudo nos dois últimos parágrafos, na direção de 
uma exigência de “endurecimento”, mas que nunca chega 
ao ponto da exortação.

Antecipamos que neste item intentaríamos relacionar 
representações da ordem do ideológico com traços da con-
figuração discursiva. Partimos, no item anterior, de que a 
semelhança entre as conjunturas em que o poder e a grande 
imprensa apostavam na repressão e a analogia entre as con-
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dições institucionais e genéricas da produção dos discursos 
se combinavam com uma articulação diferente (no histórico 
e também na conjuntura) das representações dominantes 
quanto à mobilização e à politização do espaço público. Ad-
vertimos, também, que cada estado de representações não 
é uma construção homogênea, mas o resultado instável de 
contradições, e tentamos aqui mostrar, também no plano do 
discurso, o funcionamento dessas contradições. Por enquan-
to, trabalhamos com a alternância entre dois locutores como 
lugares sociais de dizer, que relacionamos a duas cenogra-
fias para a disposição de vozes e personagens. Em ambas, o 
desenvolvimento argumentativo desemboca na necessida-
de de reprimir, mas em LT isso requer um trajeto de deslo-
camento de uma cenografia para as redondezas da outra, de 
um locutor para as inflexões do outro. Em FSP e OESP, em 
compensação, pouco parece haver (apenas alguns encaixes 
no primeiro) que perturbe a repetição do ritual “protopolíti-
co” para lidar com o “caso de polícia”.

Enquanto em Santiago já se percebia um adensamen-
to do espaço público, em São Paulo ainda funcionava ima-
ginariamente o “descolamento entre política e repressão” 
que referimos a partir de Secco. Sabido é (hoje) que os fatos 
daquele mesmo dia acabaram impondo reconfigurações. 
Viana (2013, p. 56) considera que o discurso da grande mí-
dia precisou ser “recriado” (nós diríamos que se reformu-
lou no já disponível) “a partir do dia 13, quando o apoio 
popular já deixara claro que o bloqueio à política – não o da 
polícia – havia, de algum modo, sido rompido.”

O último passo da nossa análise se centrará em dois 
aspectos específicos do funcionamento linguístico que se 
integram na construção discursiva dos atores e processos 
que estamos observando.
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3.3 Genericidade, agentividade e limites
Neste subitem observaremos alguns dos modos 

como os processos discursivos que estamos descrevendo 
alcançam materialidade no funcionamento de duas lín-
guas próximas como as nossas. Isso não significa abordar 
uma “correspondência” entre ordem do discurso e forma 
linguística, mas entrar em uma nova ordem, relativamen-
te autônoma, afetada pelo processo discursivo no modo 
como ele se articula nas formas que a língua lhe oferece, e 
na memória que nela vai deixando. Assim, não há equiva-
lências permanentes entre efeitos de sentido e formas de 
uma língua, mas a recorrência de determinadas constru-
ções linguísticas nas coordenadas de fatores propriamente 
discursivo-enunciativos, tais como tipos de locutor, cenas 
enunciativas, gêneros e tipos de discurso, e relações in-
terdiscursivas, em cujo quadro essa recorrência deve ser 
interpretada. Em termos de Courtine (2009, p. 159), adota-
mos “a perspectiva do funcionamento de uma estrutura da 
língua, em discurso, como base de definição das entradas 
de um tratamento em AD”.

Precisamente por considerar os processos discursi-
vos como tensão entre contradições, diversas correntes de 
análise de discurso têm dado especial atenção às constru-
ções linguísticas que dão lugar a contrastes, por serem es-
tes lugares privilegiados (se considerados de maneira não 
isolada nem estatística) para a observação de algumas re-
lações interdiscursivas. Algo disso já permitiu visualizar, 
no item anterior, a abordagem dos encaixes sintáticos, das 
adversativas e da antonímia imprevista na denominação/
adjetivação do inimigo. Abordaremos aqui dois tipos de 
contraste: alguns que focalizam um ser entre outros e al-
guns que marcam o final ou início de uma extensão espa-



HispAnisMo à BRAsilEiRA 73

cial e/ou temporal, delimitando-a, assim, de outras. Vere-
mos como, nos editoriais que abordamos, ambos os modos 
de contraste se resumem, também, em um tipo de constru-
ção que contribui, no específico funcionamento discursivo 
em que se enquadram estes três textos, para suspender as 
distinções entre participantes em função de uma suposta 
perspectiva universal.

Começaremos trazendo à tona algumas observações 
que resultam da comparação das construções passivas e 
outras a elas relacionadas no Espanhol (E) e no Português 
Brasileiro (PB). O assunto tem chamado a atenção de diver-
sos pesquisadores a partir da percepção, e da verificação 
em pesquisas quantitativas, de uma frequência maior para 
as passivas sintática e adjetival (sem verbo “ser”, mas com 
particípio que pode receber complemento agente) no PB, 
e para a passiva pronominal no espanhol. Araújo (2008) 
realiza, a respeito, observações que aqui interessam muito 
mais do que a frequência de cada construção: as funcio-
nalidades que elas parecem assumir no que perspectivas 
cognitivas consideram como progressão informativa, e que 
nós levaremos em conta no que diz respeito à construção e 
delimitação dos objetos de discurso. 

O autor vê como função principal de todas as passi-
vas, nas duas línguas, a detematização do agente, da qual 
resultam outras como a tematização do paciente nas pas-
sivas de particípio e adjetivais, e a focalização do paciente 
nas passivas pronominais. Em termos de construção dos 
objetos de discurso, e muito especialmente de sua locali-
zação como participantes de cenografia enunciativa, esses 
processos de tematização, detematização e focalização têm 
a ver com a visibilidade figurativa, com efeitos de desta-
que e preeminência em relação aos outros seres represen-
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tados. É uma problemática que sem dúvida nos interessa, 
mas que, para uma análise sobre a construção desses se-
res como objeto de discurso, deve complementar-se com o 
conjunto de operações enunciativas que situam e recortam 
seus contornos e perspectivas na enunciação. Portanto, te-
mos que considerar não apenas a visibilidade como tam-
bém a determinação operada na construção desses seres. 
Interessam-nos, então, as diversas formas de genericidade 
e desagentivização, as construções ditas “impessoais”, a 
voz média, as nominalizações e outros fenômenos do tipo.

Observando em primeiro lugar as formas passivas 
sintáticas e adjetivais, encontramos as seguintes, grifando 
em negrito os agentes, quando estão explicitados na cons-
trução (não incluímos o discurso direto citado, apenas o 
que aparece como voz do editorialista):

LT
(1) Para hoy están anunciadas manifestaciones 

públicas de las organizaciones estudianti-
les y sociales

(2) que las posiciones que ellos han asumido 
sean aceptadas íntegramente por las auto-
ridades

(3) un ambiente que no puede seguir siendo 
tolerado

(4) sin que estos derechos resulten avasallados 
por un grupo que se ha puesto en una po-
sición de fuerza

OESP
(5) a capital paulista ficará entregue à desordem
(6) pontos de ônibus, – lojas, nove agências 

bancárias e ônibus depredados ou pichados
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(7) Uma bomba foi jogada na Estação Brigadei-
ro do Metrô

(8) a Estação Trianon teve os vidros quebrados
(9) Atacada com paus e pedras sempre que ten-

tava conter a fúria dos baderneiros, a PM
(10) um PM que se afastou dos companheiros, 

nas proximidades da Praça da Sé, quase foi 
linchado por manifestantes

FSP
(11) Oito policiais militares e um número des-

conhecido de manifestantes feridos, 87 ôni-
bus danificados

(12) jovens predispostos à violência por uma 
ideologia pseudorrevolucionária

(13) O direito de manifestação é sagrado, mas 
não está acima da liberdade de ir e vir – me-
nos ainda quando o primeiro é reclamado 
por poucos milhares de manifestantes e a 
segunda é negada a milhões

(14) expediente consagrado pelo oportunismo 
corporativista

Note-se que quando o agente não está explícito, ele é 
relativamente recuperável dentre os personagens construí-
dos no enunciado, ou na situação imediata que a enuncia-
ção se apresenta descrevendo. Em todos os casos podemos 
saber se se trata das autoridades, da polícia, da população, 
das “organizaciones” / os “manifestantes-vândalos”, ou 
de alguma construção metonímica atribuível a alguma des-
sas instâncias. Ainda em um caso relativamente impreciso 
como (1), o “anúncio” precisa encontrar origem nas “orga-
nizaciones”. Os, (6), (7), (8), (9), (11) e a segunda parte de 
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(13) são atribuíveis claramente ao campo inimigo: organi-
zações, manifestantes, baderneiros, etc. Ao mesmo campo 
pertencem todos os agentes explícitos, que já destacamos 
em negrito, salvo (2). Os únicos casos (2, 3 e 5) nos quais o 
agente se localiza no grupo das “autoridades” correspon-
dem a formulações em que elas são colocadas fora da pers-
pectiva axiológica do locutor: (2) e (5) como não factuais (o 
que aconteceria se as autoridades “errassem”) e (3) como 
advertência para que não continuem “errando”. Em última 
instância, (2), (3) e (5) enunciam objetivos do inimigo.

A regularidade que parece favorecer a disposição 
dos seres nesse tipo de construção é a de que a preeminên-
cia que ela confere ao paciente não cabe ao inimigo. Ele 
também não é alvejado por ações em nenhuma das muitas 
construções ativas transitivas factuais dos três textos. Nin-
guém faz nada contra ele, ninguém o enfrenta. “Chegou a 
hora” de alguém que o enquadre.

No texto em espanhol, as passivas pronominais, cons-
trução em franco retrocesso no português brasileiro (BAG-
NO, 2000, p. 217-249), mostram-se como um dos caminhos 
em direção a uma determinação genérica (não específica) 
da agentividade. No segundo parágrafo, “la etapa de diá-
logo y discusión de las propuestas que debería iniciarse 
ahora” se articula com a atribuição de responsabilidade 
pela situação conflituosa às “organizaciones” intransigen-
tes, além de participar da marcação de que se chegou a um 
limite. No mesmo parágrafo, “no se aceptarán nuevas mar-
chas estudiantiles por la Alameda”, por ser referência no 
discurso indireto a palavras de um ministro, permite repor 
o governo como agente, mas devidamente detematizado e 
subsumido em uma perspectiva extraposta (ZOPPI-FON-
TANA, 2004, p. 65), apresentada como a de um observador 
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externo. A terceira aparição, em LT, de uma forma “se” de-
sagentivizadora, “La opinión pública espera de las autori-
dades que se proteja el interés de los estudiantes de asistir 
normalmente a las clases”, aparece precisamente naquele 
parágrafo final onde se consuma o deslocamento para o 
locutor-representante, e acrescenta a “opinião pública” na 
cadeia causativo-agentiva, mas deixando ainda aberto um 
espaço de genericidade. É o ponto do texto em que as “or-
ganizaciones estudiantiles” passam a ser “um grupo” em 
“posição de força” diferente de “los estudiantes”. O lugar 
de genericidade é o do avesso do “grupo”: precisamente o 
do interesse “geral” que o locutor passa a representar.

Até esse parágrafo final, o editorial de LT, como já 
dissemos, mostra um locutor-jornal relacionado com uma 
cenografia de conflito reconhecidamente político. Um tra-
ço de desagentivização que nos parece relacionado à pro-
dução dessa configuração enunciativa e temática é um em-
prego específico da nominalização para referir-se ás ações 
do governo. Trata-se de um procedimento metonímico em 
que o ser (no caso, o governo) é “decomposto” em instân-
cias que são suas próprias ações e as alternativas “criadas” 
por seus efeitos. O governo se desdobra, assim, em agen-
te e outros papéis para os mesmos processos. O primeiro 
desses fragmentos se vincula claramente ao dizer distante 
do analista político, perceptível na metáfora do “cenário” e 
na visão quase laboratorial dos comportamentos dos seres 
observados:

La autoridad enfrenta una difícil coyuntura, 
porque la prohibición de las marchas por la Alame-
da genera un escenario en que entrarán en conflicto 
su decisión de hacer valer sus atribuciones con la 
postura intransigente de los convocantes, quienes 
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han anunciado que realizarán las marchas de todas 
maneras.

O segundo fragmento em que aparece esse tipo de 
desdobramento é o penúltimo parágrafo, precisamente o 
da passagem para o tom mais agressivo e o deslocamen-
to do locutor-jornal para outros lugares de dizer. Nele, a 
“decomposição” do governo vai ganhando a estrutura de 
agente / destinatário / paciente de si mesmo, junto com 
uma modalização crescentemente de obrigação, deôntica 
(grifo nosso):

Ciertamente, en esta ocasión el hecho de 
que haya dado respuesta formal y asumido com-
promisos amplios de reforma – cuyo contenido es, 
sin embargo, discutible – le otorga al gobierno un 
soporte importante ante la opinión pública, lo que 
unido a la presencia de nuevas autoridades luego 
del cambio de gabinete, lo coloca en una posición 
favorable para consolidar esta nueva etapa y quitar 
sustento a la continuación de las protestas y medi-
das de fuerza. La decisión de no permitir las mani-
festaciones es consistente con esa nueva etapa, pero 
lo obligará a extremar la prudencia para aplicarla 
en la práctica en forma eficaz. Inevitablemente, lo 
obligará también a enfrentar las tomas y ocupacio-
nes de los establecimientos de educación, medidas 
de fuerza que también son contrarias a la ley y que 
han generado un ambiente que no puede seguir 
siendo tolerado

Retomaremos a questão das nominalizações nas con-
clusões, em relação a estudos anteriores que compararam 
discursividades em PB e em E. Vejamos agora as formas 
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que adotou, nos editoriais de OESP e FSP, a modalização 
de necessidade/obrigação em relação ao que “se espera” 
das autoridades. Coerente com o tom do locutor-represen-
tante e com a cenografia construída, ela não teve o desdo-
bramento analítico que acabamos de observar. Em OESP 
foi, precisamente, a construção impessoal que acabamos 
de mencionar: “Espera-se que ele [o governador] passe das 
palavras aos atos e determine que a PM aja com o máximo 
rigor para conter a fúria dos manifestantes.” Em FSP apa-
receu um tipo construção mais complexa:

“Cabe ao poder público impor regras e limites ao 
exercício de direitos por grupos e pessoas quando há con-
flito entre prerrogativas.” (5º parágrafo)

“No que toca ao vandalismo, só há um meio de com-
batê-lo: a força da lei. Cumpre investigar, identificar e pro-
cessar os responsáveis.” (10º parágrafo)

Nesse tipo de emprego, verbos como “caber”, “con-
vir”, “cumprir”, “proceder” bem como locuções com “ser” 
(“ser conveniente”, “ser preciso”) podem construir-se, nas 
duas línguas, tendo como sujeito sintático um sintagma de 
infinitivo. Melis e Flores (2007) veem afinidades entre es-
ses verbos, que consideram como “pseudo-impessoais”, e 
um grupo de impessoais do latim como pudet ou decet, por 
participarem do âmbito da modalidade. Em especial, ver-
bos como os que estamos considerando se incluem em uma 
subclasse de modalidade deôntica, que “expresan un juicio 
emitido con respecto a alguna norma”. (MELIS e FLORES, 
2007, p. 24). Esse julgamento se relaciona com a categoria 
de necessidade “en la medida en que la asignación de una 
responsabilidad puede entenderse como la expresión ate-
nuada de una obligación” (idem, p. 27-28), valor que se faz 
mais evidente quando o sujeito sintático é uma construção 
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de infinitivo. Como bem explicam essas autoras, a “neces-
sidade” envolve uma relação: é necessário pensar um lugar 
de subjetividade que valida o julgamento que se formula. 
Na primeira das duas ocorrências que citamos de FSP, o 
valor temporal não episódico (para toda ocasião) aproxima 
a formulação dos enunciados proverbiais, uma das formas 
que, segundo Zoppi-Fontana (2004, p. 65) criam “a ilusão 
de uma posição ‘exterior’ ao processo de constituição do 
sentido”. Na segunda, não aparece o complemento pre-
posicionado que, como na anterior (“ao poder público”), 
indica a entidade a quem é atribuída a responsabilidade, 
enunciando-se, assim, a necessidade como “geral”, esten-
dida ao corpo social todo que sofre o ataque vândalo e tem 
uma “força da lei” para proteger-se.

Por último, nos três editoriais considerados são re-
correntes os marcadores de limite temporal/espacial, pre-
cisamente por ser um discurso que se constitui como cha-
mamento a terminar com algo que se representa como in-
tolerável. Em muitos casos, esses marcadores se combinam 
com alguma das formas de desagentivização que estamos 
analisando. Em LT, afirma-se que o diálogo “debería ini-
ciarse ahora”, que não serão aceitas “nuevas marchas estu-
diantiles”, que há um ambiente que “no puede seguir sien-
do tolerado” e, finalmente, que o “grupo” assumiu “una 
posición de fuerza que a estas alturas carece de toda racio-
nalidad y sustento”. Em OESP lemos que “ultrapassaram, 
ontem, todos os limites e, daqui para a frente” as autorida-
des devem agir com rigor. Também, sobre o governador e o 
prefeito, “finalmente, eles se dispõem a endurecer o jogo” 
e que “a população quer o fim da baderna”. E no editorial 
FSP aparece apenas uma forma que consideramos de espe-
cial interesse porque se repete quase literalmente nos três:
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“É hora de pôr um ponto final nisso” FSP
“Chegou a hora do basta” OESP, no título
“Es hora de dejar atrás las movilizaciones” LT, atri-

buído, em discurso indireto, ao Ministro da Educação.
Cremos que nessas três expressões se concentra a 

máxima genericidade, o ponto onde a aparente “indeter-
minação” atinge sua máxima determinação na “violencia 
que se ejerce sobre las cosas” (FOUCAULT, 2008, p. 53) que 
é todo discurso. Elas combinam a marcação de um tempo 
com a sua imposição. Enquanto as pseudo-impessoais que 
examinamos antes precisam de um lugar subjetivo de va-
lidação, “é hora” é para todos. Não é casual que o lugar 
que assume em cada um dos três editoriais de exaltação re-
pressiva guarde relação com o modo como se produz essa 
exaltação. Em OESP, a versão mais compacta do locutor-re-
presentante em cenografia de ataque, ela ocupa o próprio 
título. Em FSP, ela aparece no ponto em que termina a des-
crição do ataque e em que se formula a primeira exortação 
a um destinatário específico: PM e Prefeitura. Em LT, ela é 
posta em boca de um outro, um ministro, e com a impre-
cisão agentiva do complemento “dejar atrás las moviliza-
ciones”. Só o final do texto, no seu deslocamento locutivo, 
orienta para o quê (e de quem) se espera “a estas alturas”.

Hoje percebemos que, em um real que não podemos 
verbalizar sem representá-lo (e, então, perdê-lo), essas ho-
ras foram horas, mas não as que naqueles textos se anun-
ciavam. Hora imprevisível dos dias D. A fenda que nos 
separa desses editoriais não é principalmente cronológica. 
Mesmo para a mídia mais relacionada aos mesmos inte-
resses na formação social, há hoje um abismo do dizível 
em relação aos mesmos objetos, recategorizados em novas 
modulações e cenografias.



82 Antonio R. EstEvEs  •  MAgnóliA BRAsil BARBosA do nAsciMEnto (oRgs.)

4. DAS NoSSAS LíNGuAS
Tentamos, a partir da abordagem deste conjunto de 

textos, mostrar algumas possibilidades que oferece o tra-
balho entre línguas próximas articulando o linguístico, o 
discursivo e a dimensão sociohistórica. Três planos que, 
na região do mundo que nos cabe construir e para a qual 
formamos profissionais na área da linguagem, mostram 
diferentes e irregulares proximidades, que convidam a ob-
servar esses planos em relação.

A proximidade, observada desse modo, mostra a for-
ma de “vaivéns”, figura da qual já nos valemos na introdu-
ção. Um exemplo, dentro do desenvolvido no último item 
é o funcionamento das nominalizações. Estudos anteriores 
que compararam discursividades em português brasileiro 
e espanhol, em outros tipos e campos do discurso, encon-
traram a nominalização como um recurso bastante mais 
recorrente nas enunciações em PB do que em E. Em Serra-
ni (2001), aparecem como formas de atenuação do conflito 
em cartas entre parceiros comerciais. Na pesquisa de Russo 
(2013), sobre o relato futebolístico, ocorrem participando 
da produção de uma perspectiva de observador distante, 
que destaca a estética do conjunto da jogada por sobre as 
ações individuais. Em ambos os casos, comparativamente 
predominaram na discursividade brasileira. No caso que 
aqui observamos, o predomínio foi o contrário, e podemos 
relacioná-lo precisamente com que, nas condições de pro-
dução discursiva dadas, a modalidade de enunciação pre-
dominante nos textos brasileiros dava muito menos lugar 
a efeitos de distância ou atenuação. Enfim, as construções 
linguísticas “manifestam funcionamentos discursivos di-
ferentes segundo as condições de produção dos discursos 
nos quais aparecem” Zoppi (2004, p. 65), e um objetivo da 



HispAnisMo à BRAsilEiRA 83

pesquisa comparativa sobre discurso em duas línguas pode 
ser o de indagar diferenciações relativamente constantes 
nesse sentido, levando em conta gêneros de discurso, cam-
pos de atividade e determinantes da ordem do ideológico.

A partir dessa articulação possível entre línguas, dis-
curso e história é que queremos retomar, neste final, os dois 
“De língua estrangeira” que evocamos e questionamos na 
introdução. Ao longo de séculos de história, o que hoje são 
nossos países viveram processos irregularmente análogos 
de colonização, de delimitação, de construção conflituosa de 
projetos de nação, de consolidação de desigualdades como 
as que deram lugar, dentre tantas, às lutas sociais que con-
sideramos neste texto. Também formas análogas de violên-
cia externa e interna, como a exercida pelo poder público 
nos períodos que aqui indagamos. Por isso, é previsível que, 
no plano discursivo, encontremos tendências diferenciáveis 
que guardam uma relação não linear nem automática com 
esse panorama sociohistórico, inclusive em enunciados en-
quadráveis em posicionamentos análogos no conflito social. 
A comparação entre discursividades aparece, assim, como 
promissória para o conhecimento mútuo e como um lugar 
materialmente operável para o que com certa vagueza ten-
tamos abordar como “cultura” ou “interculturalidade” na 
formação universitária em Letras.

Nesse tipo de abordagem, nossa estrangeiridade pode 
virar “de língua próxima” e, no projeto glotopolítico que 
defendemos, “de língua de integração”, “de línguas latino-
-americanas”, medio nuestras, medio ajenas, medio a medio. 
Cremos que é condição para isso, no plano do trabalho com 
nossas línguas na universidade, evitar o primeiro “de língua 
estrangeira” que aludimos na introdução: o que aplaina, o 
que reduz a complexidade do conhecimento em função de 
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uma instrumentalização de rotinas. Ser menos “de língua” 
e mais “do saber”, ou de língua e de ouvidos apaixonados 
pelo conhecimento. Ir aos historiadores, aos sociólogos, aos 
geógrafos, aos filósofos. E, por que não, também aos linguis-
tas, aos analistas do discurso, a esse jogo de formas “fora 
da realidade”, onde os conflitos humanos ganham uma ma-
terialidade única, ao ponto que seu controle é tão efetiva-
mente cobiçado nos campos político e cultural. Em alguns 
momentos e lugares de trabalho poderemos mais, em outros 
menos. Mas a tentativa é já um grande passo.
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APÊNDiCE – EDitoRiAiS ANALiSADoS

La Tercera, 4 de agosto de 2011. O fragmento em itálico abaixo 
do título corresponde ao “olho” (lead) apresentado no jornal:

Decisión de La Moneda frente a manifestaciones 
y tomas

El gobierno hace bien en enfrentar la intransigencia estu-
diantil llamando al fin de las movilizaciones y prohibien-
do las marchas de hoy en la Alameda.

PARA HOY están anunciadas manifestacio-
nes públicas de las organizaciones estudiantiles y 
sociales que han reclamado reformas a la educación, 
y que mantienen paralizados gran número de cole-
gios y establecimientos de educación superior. Estas 
organizaciones han diferido hasta mañana viernes 
su pronunciamiento formal respecto a si apoyarán 
el documento de propuestas presentado por el go-
bierno el lunes pasado, aunque ha trascendido que 
manifestarán su rechazo total a dicha iniciativa.

La actitud de estas organizaciones revela una 
intransigencia que dificulta la etapa de diálogo y dis-
cusión de las propuestas que debería iniciarse ahora, 
sobretodo considerando que una lectura desideologi-
zada del documento revela que incluye gran parte de 
los temas planteados por los estudiantes. La posición 
asumida por las organizaciones convocantes trasunta 
el propósito irreal y desmedido de que las posiciones 
que ellos han asumido sean aceptadas íntegramente 
por las autoridades, bajo la amenaza que de lo contra-
rio continuarán los paros y manifestaciones.
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Frente a esta posición de fuerza, el ministro 
del Interior ha dicho que no se aceptarán nuevas 
marchas estudiantiles por la Alameda y “que el go-
bierno va a hacer respetar las decisiones de la auto-
ridad”, mientras que el de Educación ha sostenido 
que es hora de dejar atrás las movilizaciones. La 
autoridad enfrenta una difícil coyuntura, porque la 
prohibición de las marchas por la Alameda genera 
un escenario en que entrarán en conflicto su deci-
sión de hacer valer sus atribuciones con la postura 
intransigente de los convocantes, quienes han anun-
ciado que realizarán las marchas de todas maneras. 
Ya en oportunidades anteriores el Ejecutivo intentó 
asumir una actitud similar, en respuesta a las crí-
ticas que había recibido por su pasividad frente a 
las manifestaciones y paralizaciones, en varias de 
las cuales se habían registrado incidentes y daños 
a la propiedad pública y privada. Sin embargo, dio 
marcha atrás, debilitando aún más su autoridad y 
poniendo de manifiesto su dificultad para asumir 
una estrategia consistente frente al conflicto.

Ciertamente, en esta ocasión el hecho de que 
haya dado respuesta formal y asumido compromi-
sos amplios de reforma – cuyo contenido es, sin em-
bargo, discutible – le otorga al gobierno un soporte 
importante ante la opinión pública, lo que unido a 
la presencia de nuevas autoridades luego del cam-
bio de gabinete, lo coloca en una posición favorable 
para consolidar esta nueva etapa y quitar sustento a 
la continuación de las protestas y medidas de fuer-
za. La decisión de no permitir las manifestaciones 
es consistente con esa nueva etapa, pero lo obligará 
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a extremar la prudencia para aplicarla en la práctica 
en forma eficaz. Inevitablemente, lo obligará tam-
bién a enfrentar las tomas y ocupaciones de los esta-
blecimientos de educación, medidas de fuerza que 
también son contrarias a la ley y que han generado 
un ambiente que no puede seguir siendo tolerado.

La opinión pública espera de las autorida-
des que se proteja el interés de los estudiantes de 
asistir normalmente a las clases en colegios y uni-
versidades, sin que estos derechos resulten avasal-
lados por un grupo que se ha puesto en una posi-
ción de fuerza que a estas alturas carece de toda 
racionalidad y sustento.

O Estado de São Paulo, 4 de junho de 2013.

Chegou a hora do basta

No terceiro dia de protesto contra o aumento 
da tarifa dos transportes coletivos, os baderneiros 
que o promovem ultrapassaram, ontem, todos os 
limites e, daqui para a frente, ou as autoridades de-
terminam que a polícia aja com maior rigor do que 
vem fazendo ou a capital paulista ficará entregue à 
desordem, o que é inaceitável. Durante seis horas, 
numa movimentação que começou na Avenida Pau-
lista, passou pelo centro – em especial pela Praça da 
Sé e o Parque Dom Pedro – e a ela voltou, os mani-
festantes interromperam a circulação, paralisaram 
vasta área da cidade e aterrorizaram a população.

O vandalismo, que tem sido a marca do 
protesto organizado pelo Movimento Passe Livre 
(MPL), uma mistura de grupos radicais os mais di-
versos, só tem feito aumentar. Por onde passaram, 
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os cerca de 10 mil manifestantes deixaram um ras-
tro de destruição – pontos de ônibus, – lojas, nove 
agências bancárias e ônibus depredados ou picha-
dos. Uma bomba foi jogada na Estação Brigadeiro 
do Metrô e a Estação Trianon teve os vidros que-
brados. Em algumas das ruas e avenidas por onde 
circularam principalmente a Paulista, puseram fogo 
em sacos de lixo espalhados para impedir o trânsito 
e dificultar a ação da Polícia Militar (PM).

Atacada com paus e pedras sempre que ten-
tava conter a fúria dos baderneiros, a PM reagiu 
com gás lacrimogêneo e balas de borracha. O saldo 
foi de 20 pessoas detidas e de dezenas com ferimen-
tos leves, entre elas policiais.

A PM agiu com moderação, ao contrário do 
que disseram os manifestantes, que a acusaram de 
truculência para justificar os seus atos de vandalis-
mo. Num episódio em que isso ficou bem claro, um 
PM que se afastou dos companheiros, nas proximi-
dades da Praça da Sé, quase foi linchado por mani-
festantes que tentava conter. Chegou a sacar a arma 
para se defender, mas felizmente não atirou.

Em suma, foi mais um dia de cão, pior do que 
os outros, no qual a violência dos manifestantes as-
sustou e prejudicou diretamente centenas de milha-
res de paulistanos que trabalham na Paulista e no 
centro e deixou apreensivos milhões de outros que 
assistiram pela televisão às cenas de depredação.

O reconhecimento por parte de dirigentes do 
MPL de que perderam o controle das manifestações, 
assim como a diversidade dos grupos que o com-
põem – anarquistas, PSOL, PSTU e juventude do PT, 
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que têm em comum o radicalismo –, não atenuam a 
sua responsabilidade pelo fogo que atearam. Embora 
fragmentado, o movimento mantém sua força, por-
que cada grupo tem seus líderes, e eles já demonstra-
ram sua capacidade de organização e mobilização. 
Sabem todos muito bem o que estão fazendo.

A reação do governador Geraldo Alckmin e 
do prefeito Fernando Haddad – este apesar de algu-
mas reticências – à fúria e ao comportamento irres-
ponsável dos manifestantes indica que, finalmente, 
eles se dispõem a endurecer o jogo. A atitude ex-
cessivamente moderada do governador já cansava 
a população. Não importa se ele estava convencido 
de que a moderação era a atitude mais adequada, 
ou se, por cálculo político, evitou parecer truculen-
to. O fato é que a população quer o fim da baderna 
– e isso depende do rigor das autoridades.

De Paris, onde se encontra para defender a 
candidatura de São Paulo à sede da Exposição Uni-
versal de 2020, o governador disse que “é intolerá-
vel a ação de baderneiros e vândalos. Isso extrapola 
o direito de expressão. É absoluta violência, inacei-
tável”. Espera-se que ele passe dessas palavras aos 
atos e determine que a PM aja com o máximo rigor 
para conter a fúria dos manifestantes, antes que ela 
tome conta da cidade.

Haddad, que se encontra em Paris pelo mes-
mo motivo, também foi afirmativo ao dizer que “os 
métodos (dos manifestantes) não são aprovados 
pela sociedade. Essa liberdade está sendo usada 
em prejuízo da população”. Mas insinuou que por 
trás das manifestações há pessoas que não votaram 
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nele. A gravidade da situação exige que o prefeito 
esclareça se com isso quis dizer que a oposição é 
responsável pela baderna.

Folha de São Paulo, 13 de junho de 2013

Retomar a Paulista

Oito policiais militares e um número desco-
nhecido de manifestantes feridos, 87 ônibus danifi-
cados, R$ 100 mil de prejuízos em estações de metrô 
e milhões de paulistanos reféns do trânsito. Eis o 
saldo do terceiro protesto do Movimento Passe Li-
vre (MPL), que se vangloria de parar São Paulo – e 
chega perto demais de consegui-lo.

Sua reivindicação de reverter o aumento da 
tarifa de ônibus e metrô de R$ 3 para R$ 3,20 – abai-
xo da inflação, é útil assinalar – não passa de pre-
texto, e dos mais vis. São jovens predispostos à vio-
lência por uma ideologia pseudorrevolucionária, 
que buscam tirar proveito da compreensível irrita-
ção geral com o preço pago para viajar em ônibus e 
trens superlotados.

Pior que isso, só o declarado objetivo central 
do grupelho: transporte público de graça. O irrea-
lismo da bandeira já trai a intenção oculta de van-
dalizar equipamentos públicos e o que se toma por 
símbolos do poder capitalista. O que vidraças de 
agências bancárias têm a ver com ônibus?

Os poucos manifestantes que parecem ter 
algo na cabeça além de capuzes justificam a violên-
cia como reação à suposta brutalidade da polícia, 
que acusam de reprimir o direito constitucional de 
manifestação.



94 Antonio R. EstEvEs  •  MAgnóliA BRAsil BARBosA do nAsciMEnto (oRgs.)

Demonstram, com isso, a ignorância de um 
preceito básico do convívio democrático: cabe ao 
poder público impor regras e limites ao exercício 
de direitos por grupos e pessoas quando há conflito 
entre prerrogativas.

O direito de manifestação é sagrado, mas não 
está acima da liberdade de ir e vir – menos ainda 
quando o primeiro é reclamado por poucos milhares 
de manifestantes e a segunda é negada a milhões.

Cientes de sua condição marginal e sectária, 
os militantes lançam mão de expediente consagrado 
pelo oportunismo corporativista: marcar protestos 
em horário de pico de trânsito na avenida Paulista, 
artéria vital da cidade. Sua estratégia para atrair a 
atenção pública é prejudicar o número máximo de 
pessoas.

É hora de pôr um ponto final nisso. Prefeitura 
e Polícia Militar precisam fazer valer as restrições 
já existentes para protestos na Avenida Paulista, em 
cujas imediações estão sete grandes hospitais.

Não basta, porém, exigir que organizadores 
informem à Companhia de Engenharia de Tráfego 
(CET), 30 dias antes, o local da manifestação. A de-
pender de horário e número previsto de participan-
tes, o poder público deveria vetar as potencialmen-
te mais perturbadoras e indicar locais alternativos.

No que toca ao vandalismo, só há um meio 
de combatê-lo: a força da lei. Cumpre investigar, 
identificar e processar os responsáveis. Como em 
toda forma de criminalidade, aqui também a impu-
nidade é o maior incentivo à reincidência.



SuBvERSão E CoNtiNuiDADE: oS 
PERSONAGENS DOM QUIxOTE, DOM 

JuAN E CELEStiNA No oLHAR DE 
CARLoS FuENtES.

Ana Lúcia Trevisan (Universidade Presbiteriana Mackenzie)

Quando Carlos Fuentes publica o romance Terra nos-
tra em 1975, já era um autor renomado no universo das 
Letras hispano-americanas – que ainda respiravam os ares 
renovadores do alardeado boom da década de 60. Fuentes, 
então, já havia alcançado uma importância considerável em 
meio à crítica especializada e um significativo número de 
leitores dentro e fora do continente. Outras obras do autor, 
anteriores a 1975, como: La región más transparente, de 1958, 
Zona Sagrada e Cambio de piel, de 1967, La muerte de Artemio 
Cruz e Aura, de 1972, haviam sido objeto de muitos estu-
dos literários na década de 70. Carlos Fuentes se revelava 
como um autor que parecia não temer nem se condicio-
nar a limites formais ou reflexivos e a crítica destacou toda 
esta gama de inovações estéticas assim como as inferências 
temáticas que versavam sobre a heterogeneidade cultural 
mexicana, o uso renovado dos mitos, ou os diálogos com 
os múltiplos discursos históricos e literários. Desta forma, 
embrenhar-se na leitura do seu intrincado universo literá-
rio implica renovadas possibilidades de reflexão sobre os 
conjuntos temáticos de sua obra, que nos permitem dife-
rentes propostas de investigação científica, seja na área de 
Literatura, História, Antropologia ou Filosofia. As chaves 
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para a leitura do cosmos narrativo de Carlos Fuentes são 
sempre múltiplas e exigem do leitor a interpretação tanto 
de sua obra ficcional como de sua obra ensaística.

Um aspecto relevante na obra crítica de Carlos Fuen-
tes é a reiteração de determinados debates e a retomada 
progressiva de suas ideias ao longo dos anos. Observamos 
tal questão quando relacionamos o volume de ensaios Tiem-
po Mexicano, de 1971, e a bela obra El Espejo Enterrrado,de 
1992. Nestes textos, reiteram-se os questionamentos sobre 
as relações entre América Latina e Europa e a consequente 
formação multicultural hispânica. Da mesma forma certos 
conceitos estético-literários que orientam as análises de La 
Nueva Novela Hispanoamericana, de 1969, reaparecem, am-
pliados, em Valiente Mundo Nuevo, de 1990. Como assinala 
Maarten van Delden, em sua obra Carlos Fuentes, Mexico, 
and Modernity (1998), estes ensaios de 1990 retomariam, 
também, as ideias de Cervantes o la crítica de la lectura de 
1976. (VAN DELDEN, 1998, p. 39).

A visão de Fuentes sobre a cultura dos povos ibéricos 
e ibero-americanos realizada em El espejo enterrado (1992) 
explicita que é preciso transcender as polarizações susci-
tadas por conceitos impregnados pelas limitações geográ-
ficas estanques – cultura espanhola de um lado, cultura 
hispano-americana de outro. Elabora-se que os elos entre 
os povos se estabelecem muitas vezes por vias diretas e 
indiretas e a produção artística fundamenta-se como um 
dos caminhos que permite a união de ideias e ao mesmo 
tempo a preservação das identidades. Quando tomamos a 
bela interpretação que Fuentes faz sobre o Barroco hispa-
no-americano, percebemos a explicitação de um momento 
em que a arte é capaz de dialogar com os diferentes univer-
sos cognitivos. A fachada da igreja de Potosí, realizada pelo 
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índio José Kondori, é assinalada como uma manifestação 
desse diálogo. Nela, a deusa incaica aparece ao lado das 
sereias de Ulisses e a linha coríntia divide seu espaço com 
a flauta peruana (FUENTES, 1992, pp. 206-207). Enfim, 
no espaço reservado à arte, o diálogo pode estabelecer-se 
ajustando-se tanto em sua forma como em seu conteúdo e, 
desta forma, permitindo a ruptura da incomunicabilidade 
tantas vezes assinalada.

A primeira leitura do romance Terra nostra deixa cla-
ra uma intenção do autor por tentar abarcar a multiplici-
dade de culturas e de “tempos” que compõem o caudal 
cognitivo dos povos ibéricos e ibero-americanos. O autor 
mexicano, neste romance, introduzirá seu debate sobre a 
formação pluricultural do sujeito hispano-americano por 
meio de uma fragmentação temporal e de alusões aos 
grandes textos literários espanhóis dos séculos XVI e XVII. 
Temos um recorte histórico e literário que se revela como 
um caminho metafórico para compreender-se a profundi-
dade das raízes socio-culturais tanto da Espanha como da 
América. Perceber o sentido implícito ao tempo histórico, 
ao tempo mítico e por que não pensar a um “tempo literá-
rio” seria uma das formas para compreender a cosmovisão 
dos povos ibéricos e ibero-americanos.

No romance Terra nostra, personagens da Literatura 
Espanhola, assim como da própria História da Espanha 
aparecem nos grandes blocos temporais que estão frag-
mentados ao longo do romance e ora são fiéis à historio-
grafia, ora estão permeados pela liberdade ficcional do es-
critor. Há uma perspectiva simbólica orientativa do recorte 
histórico em Terra nostra ancorada na discussão sobre a su-
cessão dos poderes e as suas consequentes arbitrariedades. 
Como fruto desta sequência de poder e arbitrariedade se 
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encontraria uma chave para interpretar-se as origens do 
pensamento ibérico – pensamento este que determina a 
conquista e a colonização dos povos americanos. Da mes-
ma forma, está posta em discussão a sintonia entre as for-
mas de poder centralizador dos povos mesoamericanos e 
do poder hegemônico da Espanha dos Áustrias.

A perspectiva estética que orienta o recorte histórico 
de Fuentes também fornece elementos para uma discus-
são muito ampla. É preciso pensá-la primeiramente a par-
tir das obras literárias usadas como referência ao longo de 
Terra nostra. Estas obras são El ingenioso hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, de Miguel de Cervantes, La Celestina, de Fer-
nando de Rojas y El Burlador de Sevilla,de Tirso de Molina. 
Estas obras são em si mesmas referências múltiplas, pois 
suas personagens principais, Dom Quixote, a Celestina e 
Dom Juan são também personagens da narrativa de Terra 
nostra, ou seja, são retomadas como essência mítica e trans-
formadas em personagens da narrativa fuentiana. Dentro 
desta ideia, estas obras, quando pensadas em seus contex-
tos históricos correspondentes, alcançam outra dimensão. 
Cada uma delas, a seu modo, representa um polo de resis-
tência ao ideário dominante em suas épocas. Seus autores, 
de alguma forma, não comungaram com a ordem do poder 
estabelecido, também foram agentes de uma subversão.

Em Cervantes o la crítica de la lectura, discutem-se as 
implicações na literatura e no pensamento contemporâneo 
das obras La Celestina, de Fernando de Rojas e El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Cervantes. As obras 
e seus autores são longamente analisados e contextualiza-
dos. Fuentes explicita, por exemplo, que Cervantes “era 
consciente del contexto cultural e histórico de la Europa de 
fines del siglo XVI e inicios del XVII, y particularmente de 
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las realidades de España como fortaleza de la Contrarre-
forma.” (FUENTES, 1976, pp. 14-15).

Já com relação a Fernando de Rojas, temos o seguinte 
questionamento,

¿qué hace Rojas sino desplazar los lugares comunes 
de la civilización cortés (caballero y su dama) y de 
las columnas de la certeza (el señor, la autoridad, el 
amor) para salir al encuentro de un mundo que re-
pudia la cortesía, pone en tela de juicio la autoridad 
y genera situaciones humanas inciertas y vacilan-
tes? (FUENTES, 1976, p. 49).

Nestas considerações temos uma visão de sujeitos 
históricos críticos de seu tempo, atentos à existência de 
uma ordem imutável (ditada pela Igreja e pela Coroa) mas, 
ao mesmo tempo, sensíveis às mudanças avassaladoras pe-
las quais passavam enquanto homens renascentistas. São 
sujeitos, vistos por Fuentes, que usaram a arte como instru-
mento de crítica, ainda que disfarçada e dissimulada, em 
um mundo onde a intolerância com relação às diferenças 
obrigava a um amálgama cultural, sem arestas, e obriga-
va a uma leitura unívoca, a um ato de comunhão perene 
com os valores preestabelecidos. Estes autores, cada um 
a sua maneira, percebeu-se diferente, percebeu o esforço 
que necessitavam fazer para assemelhar-se, daí a ironia e 
os traços de modernidade presentes em suas criações. Suas 
obras revelam possibilidades, são aberturas em um univer-
so fechado, são reflexões que se disfarçam em trapaças e 
loucuras e que ocultam, atrás do riso que provocam, uma 
aguda amargura do saber-se inadequado.

Como a questão da intolerância com relação às dife-
renças, tanto étnicas como religiosas, é um ponto crucial no 
direcionamento da análise de Terra nostra, temos retratado 
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no romance um período histórico que abrigava uma mul-
tiplicidade de influências culturais: muçulmanos, judeus e 
cristãos. Porém, a égide que guia o poder da Espanha é a 
da intolerância. São retratados autores, conversos, que lu-
tavam a seu modo pela permanência num status quo, e por 
fim, personagens literárias que habitam os limites da into-
lerância, mas, ao mesmo tempo, funcionam como espelho 
de verdades de seu tempo. Celestina transita pelo universo 
de criados e senhores (subverte todos); Dom Quixote re-
vela, em sua peregrinação pelos campos da Espanha, uma 
população que tantas vezes escapa dos livros da História 
e Dom Juan subverte o valor da honra e do amor cortês, 
revelando o desejo individual como um fim em si mesmo. 

Fuentes, em Terra nostra, não apenas retrata estes fo-
cos de resistência da Literatura Espanhola, mas os incor-
pora, tanto estética como ideologicamente, em seu roman-
ce. Estes recortes são a base da sua construção crítica da 
História. Fuentes é que a compõe, e, neste sentido, trata-se 
de uma História que obedece a uma ordem não linear e 
pode-se pensar que ela possui uma ordenação mítica. Míti-
ca no sentido de que ela, ao mesmo tempo funda uma nova 
perspectiva para olhar a História oficial e também se torna 
legitimadora de referências culturais particularizadas, de 
identidades possíveis para o homem ibérico. Em Cervan-
tes o la crítica de la lectura, percebe-se uma justificativa para 
esta motivação de construir-se o discurso historiográfico 
através da Literatura:

Porque la historia de España (y podríamos 
añadir: la historia de América Española) ha sido lo 
que la historia ha negado a España. El arte da vida 
a lo que la historia ha asesinado. El arte da voz a lo 
que la historia ha negado, silenciado o perseguido. 
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El arte rescata la verdad de manos de las mentiras 
de la Historia (FUENTES, 1976, p. 82).

A corte de Felipe II desejou manter o discurso uní-
voco que garantiria a perpetuação de seu poder durante 
séculos; a construção do Escorial é um exemplo de uma 
ambição arquitetônica que concebe o poder de forma abso-
lutista e centralizada. Entretanto, não foi o suficiente para 
impedir o surgimento das vozes de escritores como Rojas, 
Cervantes e Tirso de Molina. Através de seus personagens 
mais famosos, Celestina, Dom Quixote e Dom Juan, ecoa-
ram e estabeleceram-se fissuras, pequenos flancos que ver-
teram ideias latentes e contrárias ao status quo.

A referência a estas obras dentro de Terra nostra exige 
a atenção do leitor para dois aspectos. Primeiramente, para 
a importância das mesmas para a formação do universo 
cognitivo do homem moderno. Segundo, para a pondera-
ção que cada uma delas realizou (direta ou indiretamente) 
sobre as ideologias dominantes em seu tempo.

Carlos Fuentes não faz este recorte literário gratui-
tamente. Neste sentido, é importante pensar em como es-
tas obras se identificam com os esquemas de paralelismo 
e ruptura do discurso histórico referendado no romance. 
Primeiramente, estas obras também foram responsáveis 
por uma construção da História. Ou seja, a Literatura Es-
panhola do período recortado por Fuentes entra no roman-
ce Terra nostra explicitando seu conteúdo reflexivo sobre a 
História e contribuindo para formar, agora pelo caminho 
das referências literárias, um fluxo de paralelismos e rup-
turas históricas que compõe o centro da construção crítica 
da História.

Quando pensamos numa personagem como Celesti-
na, de Rojas, e a relacionamos com as Celestinas de Fuentes 
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percebemos que existem muitos paralelismos. Observamos 
o surgimento de uma Celestina mítica que permeia toda a 
narrativa; esta, no caso, chega a relacionar-se com Felipe 
II e com Ludovico. A personagem incorpora algo da tradi-
ção de Celestina, ou seja, a mulher que é capaz de transitar 
por universos culturais distintos, que é dotada do poder 
da sedução pelas palavras, que, enfim, é a transgressora. 
Fuentes constrói suas Celestinas míticas amparado nas in-
terpretações literárias da obra de Rojas como um todo.

No texto de Fuentes, a corte espanhola torna-se per-
meável pela ação de Celestina, ela articula mundos e modus 
vivendi distintos. Ao recortar certas características da per-
sonagem e do próprio texto de Rojas, Fuentes converte-o 
em mito. Este será o aspecto orientador da presença das 
personagens ao longo do texto de Terra nostra. A configu-
ração mítica construída por Fuentes a respeito de Celesti-
na, de Dom Quixote ou de Dom Juan se expressa em suas 
próprias referências em Cervantes o la crítica de la lectura. 
Observa-se a seguinte interpretação do texto de Rojas:

La Celestina, a todos los niveles, es la intro-
ductora: de la carne en la carne, del pensamiento en 
el pensamiento, de la fantasía en la razón, de lo ajeno 
en lo propio, de lo prohibido en lo consagrado, de lo 
olvidado en lo providencial, del sueño en la vigilia, 
del pasado en el presente (FUENTES, 1976, p. 51).

Em Terra nostra, a primeira Celestina aparece no 
fim do primeiro capítulo, no qual se narra o mito esca-
tológico protagonizado por Polo Febo. As últimas pala-
vras de Celestina incorporam este aspecto “introducto-
rio” de que fala Fuentes, pois, é literalmente introduzi-
do o capítulo “A los pies del señor”, onde se inicia toda 
a narrativa contida na primeira parte do romance, “El 
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viejo mundo”. Destacamos que neste fragmento, a frase 
aparece escrita ao contrário, como se o autor desejasse 
criar uma imagem espelhada, fruto de outra perspecti-
va:“ – Éste es mi cuento. Deseo que oigas mi cuento. Oigas.
Oigas. Sagio. Sagio. Otneuc im sagio euq oesed. Otneuc im se 
etse” (FUENTES, 1975, p. 35).

Esta frase escrita como a imagem invertida do espe-
lho é significativa, na medida em que traduz, formalmen-
te, uma característica tanto de La Celestina de Rojas, como 
as das outras ressaltadas por Fuentes: são referências que 
remetem ao avesso de uma história oficial. Poderíamos 
pontuar aqui a reflexão sobre este recorte literário realiza-
do em Terra nostra,que estabelece um vínculo estreito com 
estas obras, pois as transforma em paradigmas de um tipo 
de texto literário que constrói criticamente a História pelo 
caminho da ficção. Fuentes usa a Literatura que contou a 
História para contar a história da Literatura e das diferen-
tes versões da própria História. A Literatura utilizada redi-
mensiona uma amplitude de vozes para que Fuentes com-
ponha sua visão fragmentada e plural da realidade. Entre-
tanto, não é apenas esta referência às ideologias implícitas 
no período histórico que tornam estas obras relevantes. 

A proposta de liberdade de interpretar e construir a 
História por meio do binômio memória e imaginação com-
põe, em Fuentes, a metáfora dos espelhos que desdobram 
as imagens multiplicando-as em uma série infinita. As 
diferentes leituras de cada uma das obras literárias assi-
naladas por Fuentes implicam duplicações eminentes do 
sentido e da interpretação da narrativa. Aqui se fundem 
os processos de leitura e construção da narrativa, pois o 
autor mexicano é também o leitor dos textos que ele insere. 
Voltamos ao ensaio de 1976, ou seja, Fuentes marca nestas 
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referências sua visão-interpretação histórica e literária do 
período recortado em Terra nostra.

Poderíamos inserir as ideias do filósofo Hans-Georg 
Gadamer sobre a hermenêutica e sobre a importância do 
texto escrito como código que perpassa as reflexões sobre 
tradição e memória. Assim, o filósofo assinala que “o que 
se fixa por escrito se eleva de um certo modo, à vista de to-
dos, a uma esfera de sentido na qual pode participar todo 
aquele que esteja em condições de ler” (GADAMER, 1986, p. 
571). Esta reflexão é ponto de partida para pensarmos a rele-
vância das opções de Fuentes não apenas por introduzir em 
seus textos as personagens e obras literárias do século XVI, 
mas também por atribuir-lhes uma interpretação dentro de 
seu próprio texto. Fuentes parte do princípio hermenêuti-
co e termina por fundar em Terra nostra outros caminhos, 
multiplicados para uma renovada técnica exegética. No seu 
exercício de interpretação, o autor mexicano lança para seu 
leitor uma perspicaz proposição exegese textual.

Segundo Gadamer “todo escrito é, como já vimos, 
uma espécie de fala alheada, que necessita da reconversão 
de seus signos à fala do sentido. Essa reconversão se coloca 
como o verdadeiro sentido hermenêutico, porque através 
da escrita ocorre ao sentido uma espécie de autoalhea-
mento” (GADAMER, 1986, pp. 572-573). Fuentes lê Dom 
Quixote, Celestina e Don Juan, dispõe destas personagens 
após seu olhar interpretativo. Na construção de Terra nos-
tra, percebemos que Fuentes contrapõe suas leituras com 
as possíveis leituras de seus leitores. Temos outra descrição 
de processo; os mecanismos estão implícitos na leitura e 
interpretação dos textos escritos.

As pistas são dadas; entretanto, a instrumentalização, 
tanto dos dados históricos como dos literários é o outro 
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caminho interpretativo de Fuentes. Há uma interpretação 
dos mecanismos aparentes que regem a atuação das per-
sonagens literárias recortadas, mas, há, ainda, uma aguda 
interpretação destes mesmos elementos, que se explicitam 
na forma de inseri-los em Terra nostra.

Terra nostra não reescreve o Dom Quixote, a Celes-
tina ou Dom Juan. Estas personagens são significantes 
e significados na obra. Compõem a imagem do espelho 
multiplicador porque instigam as múltiplas interpreta-
ções. Se antes tínhamos a proliferação de perspectivas 
quanto à forma de narrar História e Mito, agora percebe-
mos a proliferação dos processos interpretativos implíci-
tos à leitura. Configura-se um paralelo entre as sequên-
cias narrar e ler, ou ler e narrar. Fuentes duplica, triplica 
estas possibilidades.

Podemos discutir, adverte-nos Fuentes em Terra nos-
tra, as formas que se determinam para contar a História e 
os Mitos, já que temos uma inter-relação implícita ao me-
canismo de construir as narrativas ficcionais e históricas. 
Com a sua apropriação das personagens literárias, obser-
vamos que se discutem, com mais veemência, os múltiplos 
sentidos da leitura. Pois, cada leitura de Dom Quixote, Ce-
lestina ou Dom Juan implica uma renovada leitura de Ter-
ra nostra. Lendo a História, Fuentes nos questiona a forma 
de contar e construí-la; lendo a obra literária, Fuentes nos 
questiona a forma de leitura, sua capacidade de renovar-se 
ao longo do tempo.

Na terceira parte do romance, intitulado “El otro 
mundo”, as personagens literárias Dom Quixote, Celesti-
na e Dom Juan aparecem como personagens da trama de 
Fuentes, assim como, na primeira parte, o rei Felipe II se 
converte em personagem histórica-ficcional, e o Peregrino 
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da segunda parte é personagem mítica e histórica. O que se 
percebe é que Fuentes, em Terra nostra, procura esgotar as 
variações e as possibilidades dos fatos determinados pela 
História e consagrados pela Literatura. Ele cria o caminho 
do não dito, recriando a História e ampliando a trajetória 
de personagens literárias clássicas neste período histórico. 
Estas personagens aparecem na obra de Fuentes com uma 
nova dimensão, e suas ações, correntes no interior de suas 
obras originais, ganham renovadas motivações. A intenção 
de Fuentes é interpretar a ação destas personagens e utili-
zá-las em um sentido mais profundo, como mitos, como 
representações simbólicas.

Fuentes cria um novo passado para suas persona-
gens da Literatura e estabelece relações entre os mesmos 
neste passado. Dom Quixote, por exemplo, se encontra 
com outras personagens de Fuentes ao longo do romance, 
mantém a essência do “caballero de la triste figura”. Entre-
tanto, Fuentes cria uma história que justifica seus atos e, 
além disso, insere em sua trajetória as relações com Celes-
tina, que neste momento reúne características da Celestina 
de Rojas, assim como da personagem Celestina, criada por 
Fuentes em sua narrativa.

No texto de Fuentes se descreve uma aventura de 
Dom Quixote, onde este aparece lutando em uma “venta” 
contra “gigantes y mágicos encantadores”. Sancho, “para 
intentar salvarle de tamañas locuras”, encontra Celestina 
(de Fuentes) e lhe diz:

– manceba, quienquiera que seas, ayúdame, que mi 
amo ha enloquecido y creo que sólo tú le devolve-
rás un poco la calma y razón; haz por comportarte 
como un alta dama, aunque poco importa, que él 
mira la nobleza donde sólo hay villanía, y la alcur-
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nia descubre en los más ruines menesteres (FUEN-
TES, 1975, p. 537).

Com isto, apresenta esta Celestina a Dom Quixote, e 
este, que a vê como a “alcahueta” Celestina, de Rojas, res-
ponde a Sancho da seguinte forma:

El apaleado caballero miró intensamente a 
Celestina, luego al labriego, y tembló de enojo: ¿Así 
te burlas de mi amigo? ¿Tan sandío me crees que no 
vea ante mí a esta vieja bruja, alcahueta, que has-
ta piedras le gritan a su paso. “¡Puta vieja!” , y que 
fregó sus espaldas en todos los burdeles? Joven fui, 
aunque no lo creas, y mi virtud perdí a manos de 
esta misma vieja falsa, barbuda, malhechora, que 
prometiendo introducirme en la alcoba de mi ama-
da, me adormeció con filtros de amor en la suya y 
tomóme para sí, habiéndole yo pagado anticipada-
mente.(...) a otro, por más dinero entregaste a mi 
amada Dulcinea; (...) ¡Fuera con ella Sancho! (...) Y 
tú, escudero ¿ por qué te empeñas en darme gato 
por liebre, y en traerme com nombre de princesa 
a fregonas, putas y troteras? ¿Crees que no sé ver? 
¿Crees que no conozco la realidad real de las cosas? 
Los molinos son gigantes. Mas Celestina no es Dul-
cinea. ¡Vámanos, Sancho , fuera de Toledo, que bien 
la llamo Livio, urbes parva, ínfima ciudad, y ancha 
es castilla! (FUENTES, 1975, p. 538, grifo nosso).

Este momento faz alusão a um episódio da obra de 
Cervantes (II, 10), no qual Dom Quixote vê a rude cam-
ponesa e, mesmo diante de evidências tão claras da nega-
ção da verdade de Dulcinea, continua fiel ao seu discurso. 
Neste recorte que Fuentes faz, observamos uma visão da 
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“realidade” que seria impensável para o Dom Quixote ori-
ginal, principalmente no paralelo com o episódio referido. 
A personagem Dom Quixote de Fuentes pode perceber a 
realidade de seu texto – e ser fiel a ela. Neste fragmento, 
Fuentes constrói uma personagem que parece perceber 
que está sendo apropriada por outro autor. Dom Quixote 
manifesta o discernimento de estar vivendo outro momen-
to textual, por isso rompe seu discurso e percebe a realida-
de “ficcional” de Terra nostra .

Em outro momento, a história da vida de Dom Qui-
xote ganha outros elementos.

yo amaba a Dulcinea, ella mostrábase vir-
tuosa, valíme de vieja alcahueta, hube a la doncella 
para mí, empezó a cambiar mi tiempo, maldije a los 
gallos porque anunciaban el día y al reloj porque 
daba tan de prisa (...) sorprendió nos el padre de la 
muchacha, desafiome, violenteme, violentóse, atra-
vesó con la espada a su propia hija y yo com la mía 
a él: dícese que no hubo día más sangriento en el 
Toboso; a padre e hija enterraron juntos bajo lápida 
estatuaria que representaba a la hija dormida y al 
padre de pie, velándola con su espada (...) huí de 
allí, púsose precio a mi cabeza, cambie de nombre, 
instaléme en lugar de cuyo nombre no quiero acor-
darme (...) (FUENTES, 1975, p. 581).

Nesta “nova” trajetória de Dom Quixote, Fuentes 
atribui características que remetem a Calisto e também ao 
“burlador” Dom Juan.1 Mas o mais interessante é perce-
ber a apologia da leitura que Fuentes faz indiretamente, 
ao retomar estas obras, estabelecendo outra dimensão de 
1 Destacamos que o Dom Juan referido por Fuentes se complementa no texto da 
versão romântica de José Zorrilla.
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significados. Valoriza-se, pois, a leitura e seu impacto na 
imaginação de cada leitor.

Qualquer leitor apaixonado pelo Dom Quixote já pen-
sou ou imaginou a origem de sua “loucura” ou mesmo a 
juventude do “Caballero”. Fuentes cria um novo paradigma 
para a leitura do Dom Quixote, já que inventa um passa-
do para o herói. Neste momento a liberdade da imaginação 
extrapola no âmbito da literatura. Fuentes amplia e inventa 
a história de personagens históricas, míticas e também lite-
rárias. Concomitante a isto, introduz uma reflexão sobre o 
impacto desta obra em cada leitor e logo sobre a criação li-
terária que se completa e se reinventa a cada leitura que se 
faça dela, dependendo dos diferentes tempos e contextos.

Em seu livro El espejo enterrado (1992), podemos des-
tacar suas ponderações sobre Cervantes e a marca de um 
sentimento de incerteza que perpassa as ideias relaciona-
das à figura do narrador, o que aponta para uma dimensão 
especulativa da obra no que tange à sua própria “constru-
ção” ficcional.

El principio de la incertidumbre queda es-
tablecido en la primerísima frase de la novela: “En 
un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero 
acordarme”. Puesto en duda el lugar mismo don-
de la novela ocurre, Cervantes procede a establecer 
la incertidumbre acerca del autor del libro. ¿Quién 
es el autor de Don Quijote? (...) (FUENTES,1992, 
pp.187-188, grifo nosso). 

Esta permissão que o livro dá ao leitor possibilita e 
impulsiona as “leituras imaginativas” de Fuentes e de ou-
tros tantos escritores ao longo do tempo.

Si la Contrarreforma y Inquisición exigían 
un sólo punto de vista, Cervantes responderá que 
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estamos siendo vistos. No estamos solos estamos 
rodeados por los otros. Leemos, somos leídos. No 
hemos terminado nuestra aventura. No la termina-
remos, Sancho, mientras exista un lector dispuesto a 
abrir nuestro libro y así, devolvernos a vida. Somos 
el resultado del punto de vista de múltiples lecto-
res, pasados, presentes y futuros. Pero siempre pre-
sentes cuando leen Don Quijote o ven Las Meninas. 
(FUENTES,1992, p. 190)

Ainda que Fuentes, em Terra nostra, use persona-
gens da Literatura Espanhola como “suas” personagens, 
fica claro na voz de Ludovico – importante personagem do 
romance cuja referência ideológica aponta para o erasmis-
mo2 – que existe um conhecimento a respeito da trajetória 
literária das personagens Celestina, Dom Quixote e Dom 
Juan. Para ele, estas personagens são referências ao tempo 
que estão vivendo:

– Ya no, Felipe. Abrí los ojos para leer lo único 
que se salvó de nuestro tiempo terrible. (...)

– Fui más modesto, mi amigo. Los abrí para 
leer tres libros: el de la trotaconventos, el del cabal-
lero de la triste figura y el del burlador Dom Juan. 
Créeme, Felipe: sólo allí, en los tres libros, encontré 
de verdad el destino de nuestra historia. ¿Encontra-
rás tú el tuyo, Felipe? (FUENTES, 1975, p. 746, grifo 
nosso)

2 Cabe assinalar que Carlos Fuentes, em Cervantes o la crítica de la lectura ( 1976), 
tece uma longa reflexão sobre os fundamentos do erasmismo e sua repercussão 
na literatura – principalmente em Cervantes. O ponto crucial de sua análise, que 
se conjuga com o ideário desenvolvido pela personagem Ludovico, seria a crítica 
aos falsos “absolutos”, relativizando as verdades impostas pela ordem medieval, 
lançando dúvidas sobre a razão moderna.
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Cabe destacar como estas três personagens, na trama 
de Fuentes, se fundem em suas próprias trajetórias, com-
pondo uma nova trama na qual mantêm, de forma embrio-
nária, uma relação com suas obras originais. Assim, Dom 
Quixote conhece Celestina e utiliza seus “servicios” para 
conquistar Dulcinea, e neste ponto a trajetória de Melibea 
se confunde com a da personagem Dulcinea. Dom Quixo-
te se nomeia a si mesmo Dom Juan, quando descreve sua 
juventude. Enfim, a trajetória literária original é também 
recriada por Fuentes e compõe a trama de Terra nostra in-
crementando as ponderações fuentianas sobre a amplitude 
de sentidos que os recortes dos textos literários e, por que 
não, também históricos podem suscitar. O autor parte da 
perspectiva intrínseca “às mentalidades das personagens” 
históricas e literárias, e deste princípio é que deriva a sua 
reformulação na trama de seu romance.

Fuentes, quando, em seu ensaio crítico, compara Dom 
Quixote a Felipe II, retoma uma consideração elaborada por 
Hauser a respeito da desilusão que experimenta o homem 
ao romper com as certezas medievais, e afirma que:

Don Quijote se empeña igual que el monar-
ca necrófilo de El Escorial, en restaurar el mundo 
de la certeza unitaria: se empeña, física y simbóli-
camente, en la lectura única de los textos e intenta 
trasladarla a una realidad que se ha vuelto múltiple, 
equivoca, ambigua. (FUENTES, 1976, p. 73)

Temos uma visão crítica a respeito da intersecção de 
Literatura e da História. Fuentes se apropria de um con-
flito existencial, presente naquele momento, instrumen-
talizando componentes históricos e também formulações 
simbólicas concebidas pela Literatura. Aproximando-se 
de Cervantes e de Dom Quixote, Fuentes insere em Terra 
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nostra o debate sobre a formulação do discurso e do aspec-
to de veracidade implícito nesta construção. Retornamos 
à discussão inicial proposta pelo romance, que distorceria 
os discursos preconcebidos possibilitando o surgimento do 
ponto de vista do leitor, como articulador de uma cons-
trução tanto histórica como ficcional. O leitor é o produtor 
final da construção crítica da História, justamente porque 
é obrigado a pensar as diferentes formas de construção da 
verdade. Terra nostra não espelhará a História da Espanha 
e da América, mas sim a fragmentação das narrativas his-
tóricas que precisam ser costuradas pelo leitor e, acima de 
tudo, serem vistas como “possibilidades” de construção.

Na análise contida em Historia social de la literatura 
española, percebemos uma consideração dos autores sobre 
este conflito experimentado por Cervantes e expresso atra-
vés de Dom Quixote.

Se ha dicho que la reacción de Cervantes ante 
la situación de España y de los españoles se debe 
al conflicto desgarrador entre el ser y el existir, el 
querer ser y el deber ser, se ha dicho también que 
esa reacción se debe a un divorcio entre la manera 
de vivir y la manera de producir.(...) Yo sé quien soy 
dirá Quijote, aun cuando, de hecho, en el momento 
en que tal cosa afirma se encuentre en medio de una 
gran confusión sobre su propio nombre. Y la defen-
sa de esta capacidad volitiva del querer ser frente a 
lo que se impone exteriormente al individuo como 
supuesto valor tan indiscutible como deshumaniza-
dor es la tarea que se señala a sí mismo Don Quijo-
te, la misma que se señala a si mismo Cervantes en 
su obra literaria (BLANCO AGUINAGA, RODRÍ-
GUEZ PUÉRTOLAS, ZAVALA, 2000, p. 337).
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Cervantes permite que Dom Quixote experimente 
viver fielmente conforme o discurso concebido e elabora-
do por ele: o ideal da cavalaria. Discurso e verdade, mun-
do real e mundo “construído” são paradoxos pelos quais 
transitam personagem e também o leitor. Terra nostra im-
põe um paradoxo entre os dados da História e da ficção, e 
o leitor é provocado a experimentar, a desconfiar de tudo 
o que parece histórico, além de vivenciar a ausência de li-
nearidade tanto temporal como espacial. O leitor de Terra 
nostra sente-se em uma experiência semelhante à de Dom 
Quixote: conseguiremos afirmar nossa verdade construí-
da linearmente diante de um mundo – Terra nostra – que 
não admite as verdades preconcebidas, as certezas do pre-
to e do branco, os discursos coerentemente elaborados? 
Tentaremos impor uma única lógica de entendimento, 
reduziremos sua polivalência de ser tudo e nada ao mes-
mo tempo? Ler e reler Terra nostra aponta para um dese-
jo de compreensão que nos traria segurança. Poderíamos 
dizer algo como: todo o romance quer nos revelar “isto” 
ou “aquilo”, e logo construiríamos nosso Escorial, que nos 
protegeria e ocultaria em sua forma nossos questionamen-
tos. Entretanto, quando optamos por encerrar a leitura e 
esgotarmos as possibilidades de interpretações, corremos o 
risco de admitir que os gigantes eram moinhos, que a rude 
lavradora não era Dulcinea, ou seja, deixar-nos vencer pela 
necessidade de adequação. Impor ao romance uma inter-
pretação fechada e unívoca, seria como negar que, em toda 
narrativa, temos a soma de “recorte” e “intenção” e que 
esta dimensão interpretativa variará nos diferentes tempos 
e contextos culturais.

Quanto aos porquês da instrumentalização de per-
sonagens literárias, cabe fazer uma reflexão sobre os possí-
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veis motivos que uniriam estas três personagens e também 
suas obras. Da mesma forma pode ser feita uma pondera-
ção sobre a função da retomada deste recorte literário na 
trama de Fuentes. Tudo isto está atado em uma espécie de 
nó que requer muito cuidado, pois é preciso estar atento 
à percepção do filtro ideológico motivador da opção de 
Fuentes por estas personagens.

Quando pensamos a obra de Fuentes como um ro-
mance onde se escreve e se instaura a subversão, a relação 
com as obras de Rojas, Cervantes e Tirso de Molina pode 
começar a definir-se em matizes mais precisos. É possível re-
fletir sobre La Celestina como uma obra que propicia o caos e 
subverte o sentido da honra e dos valores correntes da épo-
ca. O texto aponta para uma sociedade oculta que se revela 
nas entrelinhas da “ficção”. Em El ingenioso hidalgo Don Qui-
jote de la Mancha, a subversão da ordem das coisas se lê nas 
aventuras do “caballero” que termina por descrever tudo 
aquilo que nega. Em El Burlador de Sevilla, de Tirso de Moli-
na, a burla, a ação mesma da trama, ainda que seja um fim 
em si mesma, aponta para o desequilíbrio que se instaura na 
sociedade pela ação de Dom Juan. A personagem subverte 
e se “burla” da honra, um valor então elevadíssimo da so-
ciedade. No amplo sentido destas subversões poderíamos 
começar a delinear um universo simbólico responsável pela 
entrada destas personagens na trama de Terra nostra.

Cabe destacar-se que para o escritor mexicano, tan-
to o conteúdo ideológico implícito a estas obras como sua 
forma, são motivações e se transformam em intenção no 
romance Terra nostra. Quanto à forma narrativa de La Celes-
tina, Fuentes, em seu ensaio de 1976 tece uma análise que 
pode ser aproveitada para ampliar a visão crítica sobre a 
estruturação narrativa de Terra nostra:
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El pensamiento de los protagonistas en torno 
a los hechos, constituye el centro de La Celestina. 
Los personajes se comentan, se estudian entre sí, 
se miran de reojo, se guardan las espaldas. Veo a 
los personajes de La Celestina como un doble coro: 
cada uno, coro de sí mismo y del principio de vida 
que encarna; y todos, al unísono, coro de un comen-
tario sobre la debilidad humana, la pasión de la 
vida, y la cínica sabiduría de la tragicomedia urba-
na (FUENTES, 1976, p. 47).

Este fragmento recortado do texto do ensaio ilustra 
tanto a percepção da concepção histórico-ideológica ex-
pressa em La Celestina, como a crítica literária sobre a movi-
mentação das personagens da obra – que se mostram como 
críticas de si mesmas e da sociedade à qual pertencem. 
Fuentes nos obriga a ver a obra de Rojas como expressão 
crítica da sociedade espanhola, tanto através de seu conteú-
do como em sua forma. O desejo de comentar as atitudes 
– expresso pelas diferentes personagens ao longo da obra – 
ou de apresentar percepções individuais sobre as situações 
que se desenvolvem ao longo da narrativa, configura-se 
como aspecto extremamente atraente para a confrontação 
com a obra de Fuentes. Em La Celestina, de Rojas, a ação 
das personagens é comentada sob diferentes pontos de vis-
ta, configura-se uma visão do status quo. Em Terra nostra, a 
referência a este tipo de “comentário” é muito evidente. 
Muitas das sequências narrativas que compõem a grande 
narrativa do romance serão tecidas dentro desta estrutura 
de “reflexões” elaboradas por diferentes personagens que 
vão e vêm ao longo do texto.

Esta ideia de obra de arte como um caminho, muitas 
vezes conflituoso, para a expressão dos sentimentos e das 
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idiossincrasias de uma sociedade motiva a aproximação 
entre o texto de Rojas e o texto de Fuentes. A escolha de 
Fuentes por La Celestina, de Rojas, está carregada de im-
plicações simbólicas, como já foi apontado, porém, o re-
sultado estético é a elaboração de partes do romance que 
retomam a estrutura construída no texto de Rojas.

A obra de Rojas situa-se em um período histórico que 
permite a intersecção entre os textos. Logo temos o autor, 
um converso que impregna suas páginas de uma dose de 
ironia e estabelece certo niilismo quanto às formas de po-
der estabelecido. É interessante observar que a intertex-
tualidade entre La Celestina, de Rojas e Terra nostranão se 
realizará apenas pela retomada da história da personagem 
de Rojas – Celestina – ou da essência mítica desta perso-
nagem, amplamente discutida por Fuentes. A comunhão 
entre os textos também se dará em um nível formal, e, aci-
ma de tudo, esta comunhão está na intenção – velada – que 
cada um destes textos guarda e insinua ao leitor.

Pensemos em uma longa sequência de Terra nostra 
onde se insere a corte de Felipe II e que descreve o “Señor” 
observando um quadro; concomitante a esta cena, temos 
o rei sendo observado por Guzmán, seu fiel serviçal que 
poderia confundir-se com um “valido del rey”, assim 
como a “Señora”, que também observa as atitudes do 
rei.“Guzmán observaba escondido detrás de una columna 
aprovechando que el perro conocía demasiado su olor y 
temería demasiado su mano. Y detrás de la labrada celo-
sía del coro la Señora pasará mucho tiempo, viendo sin ser 
vista”(FUENTES, 1975, pp. 107-108).

Guzmán cumpre muito bem o papel de observador, 
mas se mostra verdadeiramente, em suas reflexões e opi-
niões, quando o rei está adormecido, na verdade, entorpe-
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cido por ele próprio. Há uma semelhança com a estrutura 
de La Celestina, na qual as personagens comentam as atitu-
des das outras personagens, como se falassem com o leitor 
(ou com o público).

Em Terra nostra, estes “apartes”, próprios da estru-
tura dramática de La Celestina, se convertem em longos 
períodos, digressões de outras personagens que inserem 
seu ponto de vista e ao mesmo tempo se comunicam com 
o leitor. Neste sentido, ao contar o que cada personagem 
observa dos outros, ou seja, ao descrever a percepção das 
“realidades”, Fuentes estabelece um diálogo mudo com o 
leitor de Terra nostra, pois obriga-o a perceber que a trama 
do romance é feita de realidades paralelas, que se juntam 
numa aparente linearidade. 

Pensemos na narrativa de Fuentes: o tempo em que 
se inicia Terra nostra é 1999 (La Celestina é escrita em 1499, 
e o primeiro capítulo do romance acontece em 1999, 500 
anos depois) e as personagens centrais são Polo Febo e Ce-
lestina; as circunstâncias são o apocalipse, a cidade é Paris. 
Cada tópico desta sumária descrição traz uma sobrecarga 
simbólica. Polo Febo é “manco”, como Cervantes, o apo-
calipse provoca efeitos absurdos como partos multipli-
cados entre todas as mulheres de Paris, jovens ou anciãs. 
Celestina surge para um encontro marcado com Polo Febo 
há séculos atrás. Nada parece coincidir, exceto o sentido 
orientado pelo “caos” que antecede a toda criação. Este ca-
pítulo inicial de Terra nostra pactuaria com a visão de que 
existe um mundo subvertido na cidade então percorrida 
pela “trotaconventos” Celestina, pois o poder desta perso-
nagem está na sua capacidade de inserir o caos nas ordens 
sociais preestabelecidas ou de subverter as hierarquias. 
Tudo isto está transposto para a cidade de Paris, no ano 
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de 1999, e funciona, na estrutura do romance de Fuentes, 
como anúncio do encaminhamento de toda a ação. São um 
marco inicial advertindo-nos de que este mundo que aqui 
se destrói tem uma referência temporal, tem seu “duplo”, 
nada é um acontecimento isolado, todos os atos têm sua 
ressonância no passado ou no futuro. 

Deste ponto começa a narrativa que compreende e 
centra sua ação na figura do “Señor”. É interessante pensar 
que será Celestina, a personagem de Fuentes, que surge 
em meio a este caos de Paris, 1999, para explicar, revelar 
à personagem Polo Febo uma história. Como ela explicita: 
“éste es mi cuento. Deseo que oigas mi cuento” (FUEN-
TES, 1975, p. 35). Também será Celestina, de Fuentes, que 
se apresenta para o náufrago encontrado na praia.

Las dos lenguas se unieron y el joven pensó: 
“He regresado. ¿Quién soy? He resucitado. ¿Quién 
eres? He soñado. ¿Quiénes somos? “Cree que al 
cabo también lo repitió en voz alta, pues el paje le 
contestó, cerca de la oreja que no cesaba de acariciar.

Todos hemos olvidado tu nombre. Yo me lla-
mo Celestina. Deseo que oigas un cuento. Después 
vendrás conmigo (FUENTES, 1975, p.108).

Com relação a Dom Juan, cabe acrescentar outro ele-
mento assinalado por Fuentes em El espejo enterrado (1992): 
Pues existía la creencia generalizada de que Felipe IV era el 
modelo para Dom Juan, el burlador de Sevilla, tal y como 
lo describió, en la versión original de la obra publicada en 
1630 (FUENTES, 1992, p. 193).

Esta consideração de Fuentes serve para reafirmar a 
ideia de que a História e a Literatura se misturam e que 
se pode contar a história nas linhas e entrelinhas da Lite-
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ratura. Estas ideias apontam para a relação, que é um dos 
temas principais apresentados em Terra Nostra: o artifício 
literário possibilita una ampla percepção da sociedade.

Assim, Dom Juan, Dom Quixote e Celestina entram 
na narrativa de Fuentes dotados de uma forte referência 
simbólica; funcionam como um contraponto para a ideolo-
gia representada por Felipe II que é minuciosamente des-
crita e reafirmada. Quando estas três personagens se tor-
nam personagens de Terra Nostra, as ideias de paralelismo 
e ruptura alcançam um expoente máximo de significação.

Felipe II se torna o sujeito que vive o conflito e a dú-
vida. Entretanto, sua trajetória afirma um absolutismo con-
sagrado. O Peregrino vive o tempo mítico, mas sua narrati-
va tenta adequar o tempo mítico ao tempo linear. Quando 
as personagens literárias são apropriadas por Fuentes, per-
cebemos uma referência a um tipo de construção literária 
que se permite dar voz aos anônimos da História, explici-
tando a pluralidade de discursos e não o resumo unívoco 
daquilo que seria a ideologia de um determinado período. 
As referências literárias de Fuentes apontam para o seu 
projeto de criação literária implícito no romance: a Litera-
tura, como se sabe, pode criar a realidade, mas este roman-
ce de Fuentes toma como parâmetro de realidade a própria 
realidade que a Literatura criou.
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PÍCARO OU QUIxOTE? A RECONSTRUçãO 
LitERáRiA DAS AvENtuRAS 

AMAzôNiCAS DE LuiS GáLvEz EM DoiS 
RoMANCES CoNtEMPoRâNEoS1

Antonio R. Esteves (FCL-UNESP-Assis)

LuiS GáLvEz RoDRíGuEz DE ARiAS E A 
REPÚBLiCA iNDEPENDENtE Do ACRE.

Uma das últimas fronteiras do orbe, a região amazô-
nica, sempre esteve presente no imaginário universal. En-
volto em um manto de magia e mistério, esse território tem 
sido cenário de incontáveis aventuras que tratam de loca-
lizar em seu interior reinos habitados por seres fantásticos. 
Nascida sob o signo das lendárias mulheres guerreiras que 
acabaram por emprestar-lhe sua denominação, a região foi 
explorada inicialmente pelos espanhóis e mais tarde ocu-
pada pelos portugueses que, rompendo os limites estabele-
cidos pelo Tratado de Tordesilhas (1494), foram plantando 
marcos e vilas no emaranhado de seus misteriosos rios.

Incorporada finalmente ao Brasil, a região transfor-
mou-se em objeto da cobiça universal. Após a abertura da 
navegação de seus rios na segunda metade do século XIX, 
a Amazônia sofreu a primeira tentativa de integração ao 
capitalismo através da exploração da borracha. A Hevea 

1 Uma versão em espanhol deste trabalho foi apresentada no XV Congreso Inter-
nacional de Hispanistas: la dos orillas, realizado em Monterrey, no México, entre 19 
e 24 de julho de 2004.
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brasiliensis, árvore nativa da zona, produz uma matéria-
-prima que, com o descobrimento do processo de vulca-
nização, tornou-se imprescindível na fabricação de vários 
produtos. Assim, em pouco mais de meio século, a região 
foi invadida por uma horda de aventureiros que, uma vez 
mais, buscavam em seu território riqueza fácil na explora-
ção das árvores da borracha.

Antigas e sonolentas vilas coloniais, como Belém ou 
Manaus, da noite para o dia se transformaram em moder-
nas cidades nas quais surgiu uma agitada vida urbana em 
torno ao negócio do látex. Seus rios foram sulcados até as 
nascentes e a população se multiplicou por cinco em me-
nos de cinco décadas, com a chegada de gente dos qua-
tro pontos do universo. As secas endêmicas do Nordeste 
brasileiro enviaram para lá contingentes de trabalhadores 
esfomeados que, buscando uma vida melhor, foram mão 
de obra barata na exploração da borracha. 

Nesse contexto ocorre, nas últimas décadas do século 
XIX, a ocupação das terras localizadas nas cabeceiras dos 
rios Purus e Juruá. O território, batizado com o nome de 
Acre, um de seus rios, era uma região até então pratica-
mente desconhecida e pertencia, de acordo com mapas an-
tigos e com os tratados que fixaram as fronteiras, ao territó-
rio boliviano. A riqueza produzida pelo látex fez com que 
o Acre adquirisse importância e as autoridades bolivianas 
instalaram ali um posto alfandegário que causou a revolta 
da população brasileira que, subindo os rios, tinha se fixa-
do naquela região.

Em meio ao conflito entre a população brasileira e 
as autoridades bolivianas, surge na história um aventu-
reiro que também tinha se dirigido à Amazônia em busca 
de riqueza fácil. “Espanhol de nascimento, cosmopolita 
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por vocação, aventureiro por atavismo” (TOCANTINS, 
p. 253), não se sabe exatamente quando por ali aportou, 
mas parece que já estava em Manaus em 1897. Elegante e 
inteligente, Luis Gálvez Rodríguez de Arias2 conquistou 
a confiança das autoridades locais que usaram de sua ágil 
pena na imprensa contra os interesses bolivianos que ti-
nham decidido ocupar efetivamente aquele território que 
por direito lhes cabia.

Armado pelo governo do Estado do Amazonas, Gál-
vez dirigiu-se ao Acre em 1899 e ali fundou uma República 
independente. Trata-se de um capítulo pouco estudado da 
história brasileira, talvez devido aos episódios quase insó-
litos que o envolvem. Tal República, entretanto, teve vida 
curta. Proclamada no dia 14 de julho de 1899 foi dissolvida 
em 15 de março do ano seguinte, pelo governo brasileiro 
que devolveu o território à Bolívia para evitar um conflito 
com o país vizinho. Como a questão da presença das auto-
ridades bolivianas na região não foi resolvida, a população 
local voltou a pegar em armas em 1902, forçando um acor-
do com La Paz, assinado no ano seguinte, através do qual 
a região passou a integrar, de forma definitiva, o território 
brasileiro mediante uma pesada indenização.

Atualmente essa região constitui o Estado do Acre, 
uma das últimas fronteiras da Amazônia. Quando esse 
território foi incorporado ao Brasil, no entanto, o quixo-
tesco cidadão espanhol já tinha abandonado a região e as 
páginas da história, para passar a habitar o fértil terreno 
da literatura.

2 Há divergência na forma de grafar o nome de nosso herói. Tocantins o chama de 
Luiz Galvez Rodrigues de Arias, no qual é seguido com pequena diferença por 
Márcio Souza: Luiz Galvez Rodrigues de Aria. Já Domingo grafa seu nome se-
guindo as normas castelhanas: Luis Gálvez Rodríguez de Arias. Usaremos, neste 
trabalho, a grafia referente ao livro que se está comentando.
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O presente trabalho discute dois romances que têm 
Gálvez como protagonista: Galvez, imperador do Acre (1976), 
do brasileiro Márcio Souza e La estrela solitária (2003), do es-
panhol Alfonso Domingo. Cada qual por seu lado e usan-
do técnicas literárias particulares e diferentes propõe uma 
leitura, no âmbito ficcional, da participação do aventureiro 
espanhol no episódio da República Independente do Acre.

o iMPERADoR Do ACRE.
Publicado em 1976, o romance do amazonense Már-

cio Souza define-se como folhetim e se divide em quatro 
partes, cada uma das quais é formada por uma série va-
riável de fragmentos curtos com títulos irônicos que ad-
quirem sentido por sua temática. Já na página cinco, uma 
nota esclarece tratar-se de uma obra ficcional na qual os 
personagens da história se entrelaçam numa síntese dos 
delírios da monocultura (SOUZA, 1977, p. 9). Poucas pá-
ginas antes, de acordo com o modelo dos folhetins e pa-
rodiando as crônicas coloniais e romances do século XVII, 
aparece o título extenso: “A vida e a prodigiosa aventura 
de Dom Luiz Galvez Rodrigues de Aria nas fabulosas ca-
pitais amazônicas e a burlesca conquista do Território do 
Acre contada com perfeito e justo equilíbrio de raciocínio 
para a delícia dos leitores”.

Desse modo, a narrativa conta em tom irônico e bur-
lesco a vida de Gálvez, centralizando a ação no período 
em que ele viveu na região amazônica e protagonizou o 
episódio da República do Acre, entre 1897 e 1900. Trata-se, 
evidentemente, de uma paródia explícita de várias moda-
lidades de textos canônicos da literatura ocidental: os ro-
mances românticos em folhetim; os romances históricos 
de matriz scottiana do século XIX; romances memorialís-
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ticos e romances picarescos do “Siglo de Oro” espanhol. Na 
realidade, no entanto, o elemento básico do folhetim não 
está presente, uma vez que falta o suspense, marca essen-
cial desse gênero comum no romantismo do século XIX. O 
primeiro parágrafo da obra, contra qualquer pretensão de 
suspense, já esclarece que se trata de uma história de aven-
turas cujo herói morre, no final, de velhice em sua cama. 
Além do mais, predomina o fragmentário, fugindo da pe-
culiar continuidade necessária no folhetim: o romance está 
constituído por um collage de fragmentos de diversa tipo-
logia e origem.

A estrutura narrativa parte de um tópico tradicional: 
um primeiro narrador informa como encontrou, por acaso, 
em uma livraria de Paris, uma pasta com papéis velhos. São 
os manuscritos nos quais Gálvez conta sua história em pri-
meira pessoa, que acabam chegando ao leitor, organizados 
por um editor. Este, porém, de vez em quando, interrompe 
o relato do protagonista para fazer algum comentário ou 
até mesmo para contradizer e/ou corrigir as palavras de 
Galvez, produzindo um interessante efeito metaficcional.

Em seu relato, Luiz Gálvez, parodiando memórias e 
autobiografias, trata de sua vida com um tom que se apro-
xima ao da picaresca. Embora centralize a narrativa em 
suas aventuras amazônicas, também aborda suas origens 
e fatos de outras etapas de sua vida, em especial os casos 
amorosos. A tonalidade, reiteramos, é claramente burlesca, 
exageradamente carnavalizada. Os diálogos intertextuais, 
alguns implícitos, outros explícitos, abarcam praticamente 
toda a cultura ocidental, especialmente a literatura espa-
nhola e os relatos de viajantes que visitaram a Amazônia.

Participa da ação uma grande quantidade de persona-
gens que ajudam Gálvez a atingir seus objetivos. Alguns são 
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personagens históricos que aparecem na narrativa com seus 
nomes reais; outros são personagens históricos facilmente 
identificáveis, embora apareçam com outra identificação; 
outros são inventados pelo narrador; e há ainda vários to-
mados de outras obras literárias que também participam da 
ação. No entanto, no longo desfile carnavalesco em que o 
narrador transforma os episódios históricos vividos por Gál-
vez durante os três anos que antecedem a criação do Esta-
do Independente do Acre, sua duração e seu ocaso, é muito 
difícil identificar os personagens, sejam históricos, fictícios 
ou anacrônicos. Da mesma forma, é praticamente impossí-
vel desfazer o imenso tecido intertextual que se estabelece, 
conforme já foi dito, com praticamente toda arte ocidental.

Nesse tecido, vale a pena destacar o diálogo explí-
cito com a literatura espanhola, presente não apenas pela 
origem espanhola do protagonista, nascido na cidade de 
Cádiz, em nível temático, mas pela leitura paródica que se 
faz do romance picaresco, do Quixote, da comédia clássica 
ou da ópera bufa (a zarzuela). Três das quatro partes do 
romance têm epígrafes retiradas de textos espanhóis: das 
Novelas ejemplares, de Cervantes, na primeira; de La vida 
es sueño, de Calderón, na segunda e de El arte de hacer co-
medias, de Lope de Vega, na quarta. Além disso, aparecem 
fragmentos de La Galatea, de Cervantes, em versão original 
e referências ao Lazarillo de Tormes e à zarzuela La gran vía, 
cujo libreto é de Felipe Pérez y González, com música de 
Chueca e Valverde. Além disso, há referências a vários pin-
tores espanhóis, entre os quais El Greco.

O tom irônico e burlesco tem a função explícita de 
dessacralizar não apenas a versão oficial da história hege-
mônica, mas também o papel da própria literatura na cons-
trução dos mitos nacionais e na constituição do cânone li-
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terário. A história oficial hegemônica é apresentada como 
uma espécie de ópera bufa: é significativo o fato de que 
toda a ação se desenvolva estando o protagonista acompa-
nhado de um grupo teatral que representa fragmentos de 
óperas clássicas, com predominância de espetáculos dos 
gêneros menores, especialmente a zarzuela. Para o narra-
dor, o boom da exploração da borracha na Amazônia não 
passou de uma espécie de “vaudeville” político e seus per-
sonagens são pouco mais que palhaços no palco.

A carnavalização, de acordo com a definição bakh-
tiniana (BAKHTIN, 1987), aparece em várias modalida-
des. Além dos constantes desfiles carnavalescos, bailes de 
máscaras, representações teatrais, referências ao grotesco 
sexual, deve apontar a coroação bufa de Gálvez como im-
perador do novo Estado, num cenário falso construído de 
papelão, com os restos da decoração usada nas óperas e 
operetas. Nessa festa de coroação, com bebida farta, tudo 
termina em uma imensa orgia que acaba por abolir qual-
quer relação de hierarquia social. Da mesma forma, tan-
to o episódio da coroação quando o do destronamento do 
imperador do Acre e os aspectos insólitos e burlescos de 
seu governo estão estruturados na narrativa de modo que 
fazem lembrar o Carnaval.

No entanto, o índice mais expressivo de carnavaliza-
ção se constata na própria estruturação do texto, formado 
pela justaposição de uma série de fragmentos, como já se 
disse, originários de diversas fontes. Misturam-se os regis-
tros linguísticos, cultos e populares; jornalístico e literário; 
prosa e verso; lírica e drama; fragmentos de relatórios téc-
nicos e memórias; crônicas jornalísticas e relatos de via-
gem; referências a peças de teatro satírico ou dramas barro-
cos; óperas e zarzuelas; receitas e notícias de jornal; relatos 



128 Antonio R. EstEvEs  •  MAgnóliA BRAsil BARBosA do nAsciMEnto (oRgs.)

orais e lendas nativas; verbetes de enciclopédia e fragmen-
tos de ensaios técnicos e filosóficos. Um verdadeiro mosai-
co amalgamado pela ironia e pela paródia cuja função é 
demonstrar ao leitor a incapacidade de representação por 
intermédio do discurso de qualquer verdade monolítica.

Bastante significativo é o penúltimo fragmento do 
romance, cujo título é “Grand finale ou petit apothéose”, 
no qual o protagonista nega-se a ver seu passado com a 
seriedade do discurso memorialístico ou autobiográfi-
co convencional. Ele prefere ver suas aventuras como o 
que sempre foram: “um pastiche da literatura em série, 
tão subsidiária e tão preenchedora do mundo” (SOUZA, 
1977, p. 173)

A EStRELA SoLitáRiA
O romance do espanhol Alfonso Domingo, merece-

dor do VII Premio de Novela Ciudad de Salamanca, em 2002, 
por sua vez, reconstrói de maneira ágil e quase linear a vida 
de Luis Gálvez Rodríguez de Arias. De acordo com a nar-
rativa, o personagem nasceu em Cádiz em 1863 e morreu 
na Madri republicana, em 1935. A maior parte de seus doze 
capítulos, no entanto, trata do período em que viveu na 
região amazônica, entre 1897 e 1899. A estrutura narrativa 
segue os modelos do século XIX: narração em terceira pes-
soa e foco narrativo que acompanha o protagonista. O uso 
abundante de descrições tenta recriar o ambiente exótico, 
para o leitor espanhol, onde ocorre a ação. O primeiro ca-
pítulo, sob o título “Manaos, la dorada”, por exemplo, traça 
um vasto painel da cidade na época do auge da exploração 
da borracha, para nela situar o protagonista em 1898. Para 
tanto, o narrador lança mão da vasta documentação e da 
tradição oral existente sobre esse período.
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Pode-se observar, porém, tanto na reconstrução do 
ambiente quanto do protagonista uma série de elementos 
românticos que não comparecem no romance de Márcio 
Souza conforme observamos nas páginas anteriores. O 
Gálvez desenhado por Domingo, ao contrário do que mos-
tram os poucos documentos históricos que há sobre ele, 
que costumam apresentá-lo como um arrivista mais no 
contexto do ciclo da borracha, é uma figura romântica e 
idealista. Fiel a seus princípios revolucionários, anacroni-
camente ele quer implantar na selva amazônica um Estado 
igualitário, movido por dois motivos básicos. O primeiro é 
recuperar a honra familiar perdida ao ter que abandonar a 
Espanha depois de se envolver em um desfalque no banco 
em que trabalhava. O segundo, mais significativo na trama, 
é impedir que o imperialismo ianque ocupe o Acre. Desse 
modo ele luta contra duas tentativas dos norte-americanos 
de se fixarem na região. Inicialmente, através da imprensa 
local ele denuncia a existência de um acordo secreto entre 
bolivianos e as autoridades norte-americanas, através do 
qual o território acreano passaria a ser administrado por 
uma companhia ianque. Mais tarde, sua ação impede que 
o truste de empresários norte-americanos contratado pelo 
governo boliviano para defender seus interesses na região 
consiga se fixar na região. Esse objetivo explícito é reitera-
do já na capa do livro, na qual se apresenta o protagonista 
como o único espanhol que foi capaz de derrotar os norte-
-americanos em um conflito.

O romance apresenta, desse modo, a luta antiameri-
cana como uma espécie de vingança contra a vergonhosa 
derrota sofrida pelos espanhóis na Guerra Hispano-ame-
ricana de 1898, ocorrida quase ao mesmo tempo em que 
a ação do romance. A honra da família Gálvez, formada 



130 Antonio R. EstEvEs  •  MAgnóliA BRAsil BARBosA do nAsciMEnto (oRgs.)

basicamente por membros da marinha Espanhola derrota-
da na contenda, se recupera no episódio em que Dom Luis 
consegue evitar que os norte-americanos se fixem no Acre.

A imagem de uma Espanha decadente e derrotada 
no final do século XIX é frequente na narrativa e impul-
sionam Gálvez a regressar uma vez mais à América, como 
se sua luta solitária pudesse recuperar as glórias do derro-
tado império espanhol e conquistar seu Eldorado pessoal. 
Ele tenta regressar à região, mas é barrado. Seus antigos 
amigos tinham perdido o poder em Manaus e ele tem que 
fugir para Cuba, depois de passar algum tempo preso em 
uma fortaleza brasileira da selva.

É bastante significativo que ele se dirija justo para 
Cuba, o lugar da derrota espanhola. Uma vez na ilha, ape-
sar de identificar-se com a população, ele não pode supor-
tar que a terra em que seus antepassados tinham conquis-
tado fama e glória esteja praticamente transformada em 
uma colônia norte-americana. Retorna então à América do 
Sul e leva uma vida modesta e obscura no Rio de Janeiro 
e em Buenos Aires, até decidir passar seus últimos dias na 
Espanha, com a chegada da República.

A obra de Domingo opta, na recriação de Gálvez, por 
uma das tendências do romance histórico contemporâneo 
(MENTON, 1993): usar o exemplo do passado como forma 
de tentar direcionar as ações do presente. Desse modo, o 
romance se vincula não apenas estruturalmente, mas tam-
bém através de seu conteúdo a uma visão conservadora do 
gênero que, embora tenha sido muito frequente no século 
XX, retoma valores do século XIX.

A forma de agir do protagonista, uma estrela que 
brilha solitária, repete o modo individualista de encarar a 
ação do homem na sociedade em que está inserido, embo-
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ra a negue, atitude bastante usual durante o romantismo. 
Além disso, o fato de que essa estrela brilhe de modo fu-
gaz, apagando-se pouco depois sem nenhuma explicação 
e sem deixar rastos de sua luz, também sinaliza para esse 
individualismo exacerbado, cuja explicação está na fatali-
dade do destino.

O título do romance origina-se em uma frase em que 
o narrador se pergunta “qué es lo que hace que algunos 
nos convirtamos en estrellas solitarias cuyo destino es bril-
lar un día para perderse luego en el firmamento” (DOMIN-
GO, 2003, p. 437), pergunta que acaba ficando sem respos-
ta. Trata-se, com certeza, de uma leitura que Domingo faz 
de uma obra básica da historiografia brasileira que trata do 
episódio da República Independente do Acre: a Formação 
histórica do Acre, de Leandro Tocantins (1979).

Como se sabe, o trabalho do historiador e o do ro-
mancista histórico pouco diferem em seus procedimentos 
formais. Ambos realizam minuciosa pesquisa em diversos 
tipos de fontes documentais para construir seu discurso nar-
rativo. A diferença básica está no pacto estabelecido com o 
leitor. Embora o romancista pesquise em diversos arquivos 
e leia dezenas de obras, o resultado de seu trabalho não pre-
tende ser científico, mas ficcional, ao contrário do labor do 
historiador. Embora traga para sua narrativa uma série de 
dados históricos o romancista não busca veracidade, mas 
sim verossimilhança. Seus leitores devem ler seu livro como 
ficção e sua verdade é de outra natureza. O historiador, por 
sua parte, pode usar técnicas narrativas semelhantes às do 
romancista ou consultar as mesmas fontes documentais, es-
colhendo algumas, descartando outras, de acordo com seus 
objetivos. A verdade que pretende transmitir, no entanto, é 
diferente, sustentada pelo estatuto da ciência.
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Embora o episódio histórico do Estado Independente 
do Acre seja pouco estudado, a obra de Leandro Tocantins 
é fundamental para entendê-lo. E embora Domingo agra-
deça em seu romance aos funcionários dos vinte e dois 
arquivos que diz ter consultado em vários países, parece 
que a maior parte de sua narrativa arranca da Formação his-
tórica do Acre. A obra de Tocantins dedica ao episódio da 
República de Gálvez toda a sua sexta parte que, sob o título 
“A República da estrela solitária”, em seus seis capítulos 
narra detalhadamente o episódio em mais de cem páginas. 
Desde o título, que parece ter sido emprestado do livro de 
Tocantins, até a forma de estruturar a ação do protagonista, 
nota-se a forte presença da Formação histórica do Acre, na 
obra do escritor espanhol.

O mais interessante, no entanto, é constatar que a 
epígrafe da referida parte do livro de Tocantins é um frag-
mento do Dom Quixote. Além disso, em várias ocasiões o 
historiador acreano compara as ações de Gálvez às do fa-
moso cavaleiro de La Mancha. A literatura sinaliza o ca-
minho para a história. Vale a pena citar a frase que fecha 
o capítulo XXVII: “Afinal, a missão que ele sonhara em-
preender estava a caminho de concretizar-se. [...] D. Quixo-
te, armado cavaleiro marchava a serviço de sua República, 
para aumentar os títulos e a honra” (TOCANTINS, 1979, p. 
270). Ideia semelhante à que Domingo usa no fechamento 
de seu romance.

Convém esclarecer que o diálogo intertextual de que 
se vale o romancista espanhol em sua obra não subtrai 
seu valor, uma vez que trata de um expediente bastante 
comum no romance histórico contemporâneo. O que a em-
pobrece é a leitura romantizada que o narrador oferece de 
seu protagonista, sem problematizar a visão exagerada-
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mente idealizada que o historiador Leandro Tocantins traz 
em sua obra, que trata de construir uma identidade para a 
região do Acre, assentada no nacionalismo romântico do 
século XIX.

Historicamente parece certo que a ideia da estrela soli-
tária vem do próprio Gálvez: já aparece na bandeira que ele 
mesmo desenhou para sua República, como ficou registrado 
em um decreto assinado por ele. Essa bandeira era constituí-
da por um retângulo dividido em dois triângulos, um verde 
e outro amarelo, as cores principais da bandeira brasileira 
e tinha no alto uma grande estrela vermelha, solitária, sím-
bolo da revolução. Essa bandeira era semelhante à bandeira 
que ainda hoje se usa oficialmente no Estado do Acre.

Escapa aos objetivos deste trabalho enumerar a deta-
lhada lista de relações intertextuais entre o romance de Do-
mingo e o livro de Tocantins que certamente foi sua fonte 
principal. Esse diálogo não se limita à presença de citações 
literais; fragmentos descritivos da região; um longa lista de 
personagens históricos que aparecem ficcionalizados; o re-
lato das atividades realizadas por Gálvez durante seu cur-
to governo; ou o ato de que a maior parte das fotografias e 
desenhos que ilustram o romance tenham sido tomados do 
livro de Tocantins.

O mais importante, no entanto, é o tom idealizado da 
construção do herói. Transformado em um nobre cavaleiro 
espanhol, Gálvez cria uma República nos confins da Ama-
zônia, baseado na tríade da Revolução Francesa (não é por 
acaso que a fecha de sua fundação é 14 de julho), para mais 
tarde entregá-la às autoridades brasileiras e regressar a sua 
terra, com todas as contas pagas pelas arcas do tesouro do 
Estado do Amazonas. Desse modo o retrata o historiador 
brasileiro nos anos sessenta do século XX, época em que o 
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Acre, depois de ter sido território federal se transforma em 
Estado da federação brasileira. Da mesma forma o pinta 
o romancista espanhol, quase meio século depois, coinci-
dindo a conclusão de seu livro, em 2002, com as festivida-
des do centenário da Revolução acreana de Plácido Castro, 
aquela que fez com que definitivamente, o território do 
Acre fosse incorporado ao Brasil.

LEITURA COMPARADA: QUIxOTE OU PÍCARO?
Gênero híbrido por excelência, já que ao mesmo tem-

po em que é ficção, invenção literária, necessariamente tem 
que valer-se de fatos históricos, não inventados, o romance 
histórico tem sido cultivado com maior ou menor inten-
sidade desde seu aparecimento e apogeu no século XIX. 
Sofreu as crises particulares dos dois gêneros que nele se 
cruzam, literatura e história, e passou por uma série de 
mudanças formais e de conteúdo, ao longo dos séculos de 
sua trajetória. No entanto, nesse período, nunca deixou de 
cativar os leitores.

Em alguns momentos dessa trajetória se aproxima 
mais ao formalismo exagerado que reflete a ruptura do mi-
metismo realista que regia o romance do século XIX. Em 
outros, mantém-se fiel aos princípios que o viram nascer, 
mais próximo da ação retratada que da elaboração formal 
que a explicita. A verdade é que, apesar das crises tanto 
do discurso ficcional quanto do discurso histórico, o ro-
mance histórico manteve seu público cativo, o que poderia 
explicar-se por certa necessidade que o ser humano tem de 
refugiar-se na fantasia para melhor poder suportar a rea-
lidade que quase nunca está de acordo com seus desejos. 
E nada mais fácil que mergulhar em épocas distantes para 
poder, ao mesmo tempo em que foge da realidade hostil, 
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recarregar-se com novas energias que permitam enfrentá-
-la e, até mesmo, se for o caso, tratar de modificá-la.

Da mesma forma que o leitor muitas vezes usa a fic-
ção histórica para tratar de modificar sua realidade caótica, 
o escritor, ao situar a ação de seus romances num tempo 
que já não é o seu, também apresenta uma releitura dos fa-
tos históricos, especialmente aqueles com os quais não está 
de acordo. Ao transformar um personagem histórico em 
protagonista de um romance, o escritor pode redirecionar 
a leitura que a história, especialmente aquela história ofi-
cial hegemônica fez desse personagem, seja para ressaltar 
seu valor, seja para tirar suas máscaras, seja para desmiti-
ficá-lo, seja para simplesmente humanizá-lo. No entanto, 
independente do desejo do escritor em querer conduzir o 
leitor para determinada leitura, é sempre este quem tem 
a palavra final, dependendo da forma como as verdades 
ficcionais estejam articuladas no processo narrativo. Cabe 
ao leitor analisar a coerência com que o narrador constrói 
sua fabulação, para decidir se acredita ou não nessa verda-
de que o escritor lhe quer impor. Só a ele compete decidir 
se não se trata de apenas mais uma versão diferente que 
poderá ou não adquirir foro de verdade, de acordo com 
a capacidade de convencimento do relato. Como afirma 
o escritor peruano Mario Vargas Llosa, a verdade de um 
romance, ao fim e ao cabo, depende de sua capacidade 
de persuasão, de sua forma comunicativa, de sua magia 
(VARGAS LLOSA, 1990).

Em um lúcido trabalho, publicado pouco depois do 
surgimento do romance de Márcio Souza, Yara Frateschi 
Vieira constatava ser uma constante, tanto na imprensa da 
época, quanto nos estudos contemporâneos ou posteriores, 
considerar Gálvez um “pícaro” e sua empresa uma “lou-
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cura” (VIEIRA, 1979, p. 105). Trata-se, realmente, de “ex-
celente material hiperbólico para compor um relato épico-
-ufanista ou uma narrativa (tragi)cômica” (VIEIRA, 1979, 
p. 106). Nesse sentido, as obras aqui analisadas seguiram 
caminhos opostos: Márcio Souza optou pela segunda saída 
ao passo que Domingo preferiu a primeira.

Mario M. González, em seu estudo sobre O romance 
picaresco, de 1988, traça uma genealogia do anti-herói da 
picaresca espanhola do período clássico e mostra como tal 
herói cruzou o Atlântico e se fixou também em terras ame-
ricanas, inclusive no Brasil, onde adquiriu novas feições 
como o nosso malandro nacional. Também aponta, no ro-
mance de Márcio Souza, “a presença de uma contrapartida 
quixotesca do pícaro” (GONZÁLEZ, 1988, p. 75), no caso 
da personagem de Joana.

Alguns anos depois, em A saga do anti-herói, livro que 
traz como subtítulo “Estudos sobre o romance picaresco 
espanhol e algumas de suas correspondências na literatura 
brasileira”, González amplia seus estudos e analisa um cor-
pus brasileiro de romances da corrente que ele batizou como 
neopicaresca. Constata, então que, em vários desses roman-
ces, além do pícaro também surgem personagens inspirados 
na figura de Dom Quixote: “clara antítese do pícaro” (GON-
ZÁLEZ, 1994, p. 316). São personagens que podiam “negar 
o individualismo do pícaro para assumir atitudes idealistas, 
próprias de um quixote, que às vezes chegavam a significar 
projetos políticos alternativos” (GONZÁLEZ, 1994, p. 316). 
É o caso dos romances tratados no presente estudo: o Gálvez 
de Márcio Souza está construído seguindo a pauta da pica-
resca e o Gálvez de Domingo segue o idealismo quixotesco, 
imortalizado principalmente nas leituras românticas reali-
zadas do clássico cervantino.
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Não é objetivo deste artigo cotejar as marcas da pi-
caresca clássica ou do ideário quixotesco presentes nos 
dois romances analisados, nem como o binômio realismo 
X idealismo é explorado pelos escritores. No entanto, é 
interessante observar que o par pícaro-quixote parece me-
lhor resolvido no romance de Márcio Souza, que no ras-
tro da leitura de outras obras da literatura brasileira que 
tratam da questão, em especial o Macunaíma de Mário de 
Andrade, que integra o projeto pessoal picaresco com a al-
ternativa político-social. Segundo González, conforme já 
indicamos anteriormente, no romance de Márcio Souza as 
marcas do pícaro se concentram no protagonista, enquanto 
o ideal quixotesco está representado por Joana, uma espé-
cie de releitura do mito da donzela guerreira, personagem 
que leva a sério a utopia revolucionária e acaba sendo der-
rotada e morta.

Embora não aprofunde a questão, González constata 
a presença dessa espécie de paradoxo (realismo picaresco 
X utopia quixotesca) em vários romances brasileiros das 
últimas décadas do século XX, entre os quais está Galvez, 
imperador do Acre. Tais romances, ao mesmo tempo em que 
denunciam, de modo satírico, as mazelas da sociedade 
brasileira, sinalizam a possibilidade de se construir uma 
sociedade diferente, perfeita, “na qual seja viável o sonho 
libertário de Dom Quixote” (GONZÁLEZ, 1994, p. 357), 
em sua leitura romântica, acrescentaríamos, abandonando 
a simples e egocêntrica aventura do pícaro.

A senda quixotesca, já trilhada pelo historiador Lean-
dro Tocantins, ao escrever no âmbito da história o livro que 
pretendia construir discursivamente a identidade acreana, 
é seguida por Alfonso Domingo, pouco preocupado com os 
discursos identitários brasileiros, mas interessado em elabo-
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rar um relato, no âmbito ficcional, que tratasse de superar a 
crise espanhola ante a derrota de 1898, e transforma Manuel 
Gálvez numa espécie de quixote que luta, também em vão, 
contra os moinhos do imperialismo norte-americano.

Assim, podemos afirmar que Domingo, ao tratar de 
conduzir o leitor a aceitar Dom Luis Gálvez Rodríguez de 
Arias como um revolucionário, nobre e idealista, que quer 
fundar um país novo nos confins da selva amazônica, mo-
vido apenas pelos princípios de igualdade e fraternidade 
e por sua luta contra o imperialismo norte-americano, está 
negando ao leitor a oportunidade de decidir qual deve ser 
sua leitura. Se este prefere apenas se deleitar com os lances 
cavalheirescos e incríveis desse personagem, em cuja cons-
trução insere traços que fizeram do Quixote um herói uni-
versal e querido por seu idealismo. Ou se prefere através 
das insólitas façanhas de seu personagem, discutir as facetas 
que compõem o ser humano, capaz de lutar por ideais mais 
sublimes, mas, ao mesmo tempo, capaz de explorar vil-
mente seus semelhantes, de negociar com suas ilusões mais 
importantes ou de trair seus sentimentos mais puros. Ou, 
finalmente, se prefere ver tudo isso ao mesmo tempo. Tudo 
isso deveria ser decisão, consciente ou inconsciente, do lei-
tor, que o narrador de La estrella solitaria trata de escamotear, 
tentando impor uma possibilidade única de leitura.

Nesse sentido, o romance de Márcio Souza, embora 
escrito quase três décadas antes, é bem mais atual e interes-
sante. Ao abandonar a forma realista e canônica de organi-
zar o relato, optando por apresentar um imenso mosaico 
de fragmentos, esse romance permite ao leitor múltiplas 
opções de leitura. De acordo com Bakhtin, o plurilinguis-
mo ou polifonia é o discurso do outro que lê o outro e ser-
ve para refratar as intenções do autor (BAKHTIN, 1990, p. 
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127). Na paródia, o que se manifesta é um tipo de diálogo 
discursivo em que o escritor lê o outro. E as palavras dos 
outros, nesse espaço intersticial, adquirem um novo senti-
do. Podemos dizer que se trata de um ato antropofágico, 
no qual ao mesmo tempo em que o leitor devora o que lhe 
é dito, esse discurso digerido retorna reestruturado e nega 
o anterior, produzindo, desse modo, um novo sentido.

Esta é a estratégia de que se vale Márcio Souza, 
criando uma espécie de poética da desconstrução através 
da utilização da paródia, da ironia ou da carnavalização, 
ao estruturar seu romance. São diversas as verdades que 
ele pretende descontruir: o cânone artístico e literário (os 
gêneros narrativos, musicais e dramáticos); o pensamento 
logocêntrico ocidental; o ideal de revolução e as utopias 
políticas; a visão turística estereotipada da região amazôni-
ca; os mitos da história oficial hegemônica que perpetuam 
no poder grupos políticos e econômicos. E outras mais.

Diante do vasto painel policromático e multifacetado 
que constitui o romance, o leitor tem que romper seu encan-
tamento e percebe que isso é a ficção. E como tal realiza sua 
leitura; uma leitura que pode ser crítica, política, ideológica, 
simbólica, ou tudo isso ao mesmo tempo. Como diante de 
um imenso calidoscópio os sentidos se movem produzindo, 
ao mesmo tempo, outros sentidos. E é justamente através 
dessa polifonia de sentidos que se movimenta o (novo) ro-
mance histórico latino-americano, que pretende romper a 
noção de verdades absolutas e instaurar a noção de versões 
variadas, de perspectivas múltiplas, com a intenção de re-
colher os fragmentos do passado, com todas as suas con-
sequências, tanto éticas quanto políticas ou estéticas. Desse 
modo, esse tipo de romance histórico se transforma em um 
lugar de reflexão, questionando os procedimentos narrati-
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vos da historiografia tradicional e disputando com os textos 
históricos a hegemonia da produção e transmissão do saber. 
E o saber que daí advém se apresenta plenamente qualifica-
do para responder as grandes perguntas do ser humano e 
para organizar a sua memória.
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A (DES)FoRtuNA DAS NoveLAs 
exeMPLAres No BRASiL:  
EDiçÕES E ANtoLoGiAS

Célia Navarro Flores (UFS)

Embora nosso objeto de estudo tenha sido sempre o 
Quixote de Miguel de Cervantes, em meados de 2012, com 
a aproximação das comemorações dos 400 anos das Nove-
las exemplares, decidimos voltar nossos olhos para essa obra 
cervantina, realizando um estudo sobre sua recepção em 
nosso país. Concentramos nossa pesquisa em três âmbitos: 
as adaptações de duas novelas exemplares para a literatura 
de cordel; um caso de intertextualidade entre uma novela 
exemplar (“El casamiento engañoso”) e uma obra de teatro 
de Ariano Suassuna (O casamento suspeitoso); e a difusão das 
Novelas exemplares no Brasil, tanto em suas diversas edições 
lançadas em nosso país, quanto nas antologias brasileiras.

O trabalho que ora apresentamos é uma reunião e 
síntese de dois artigos que tratam da difusão das Novelas 
exemplares: “As edições das Novelas exemplares de Cervan-
tes no Brasil” publicado na revista Letras, da UFSM; e “As 
Novelas exemplares de Cervantes nas antologias brasileiras”, 
em fase de publicação pela revista Moara, da UFPA. O texto 
foi pensado originalmente como uma só unidade que abar-
casse as duas instâncias: as edições e as antologias. Nossa 
ideia inicial era fazer um levantamento das antologias e 
edições e uma análise detalhada dos peritextos (GENET-
TE, 2009). Entretanto, tal análise fez com que o trabalho 
original se estendesse demasiadamente, obrigando-nos a 
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dividi-lo em duas partes, o que redundou na publicação 
dos dois artigos mencionados. Agora, temos a oportunida-
de de reunir esses dois textos, retornando, assim, a nossa 
ideia original. Obviamente, abreviaremos aqui a análise 
do peritexto, trazendo apenas algumas informações que 
nos parece interessante observar, por exemplo, o público-
-alvo ao qual a edição foi destinada. Também reduzimos o 
número de edições e antologias, descartando aquelas que 
eram reedições.

Para realizar este estudo, nosso primeiro passo foi 
executar um levantamento das edições e antologias. Para 
isso, procedemos à consulta dos catálogos da Biblioteca 
Nacional (RJ), das bibliotecas universitárias (USP, UERJ, 
UFF) e das lojas virtuais de livros usados. Alguns livros 
foram consultados em bibliotecas; algumas informações 
complementares nos foram dadas por tradutores e livrei-
ros, e a maior parte das edições foi adquirida em lojas 
de livros usados. Tivemos a preocupação em adquirir as 
edições mais antigas – preferencialmente as primeiras. 
Embora tenhamos feito uma pesquisa exaustiva, sabemos 
que sempre haverá edições das quais não tivemos notí-
cias, nem nos catálogos das bibliotecas, nem nas casas de 
livros usados. Entretanto, cremos que o corpus reunido 
é suficientemente representativo: são doze edições tra-
duzidas que abrangem o período de 1921 a 2012, e nove 
antologias, correspondentes ao período de 1941 a 2001. 
Para este estudo obedeceremos à ordem cronológica das 
publicações.

Este trabalho se apoia nas teorias de recepção literá-
ria, mais precisamente nos conceitos de “sucesso” e “for-
tuna”, os quais se referem à difusão da obra literária. O 
conceito de “sucesso” já se encontrava formulado na obra 
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de um dos maiores estudiosos da literatura comparada, 
precursor da escola francesa: Paul Van Tieghem. Em seu 
livro La littérature comparée, o autor afirma:

(...) Le succès, naturellement, développe à son tour la 
diffusion. L’un et l’autre son attestés par le nombre 
des traductions ou de leurs réimpressions, par les 
représentations au théâtre, par le nombre et le ton 
des articles critiques, etc. (TIEGHEM, 1946, p. 134).

Portanto, o sucesso de uma obra é medido quantita-
tivamente pelo número de suas traduções, reimpressões, 
adaptações etc. Esse caráter quantitativo, que determina o 
sucesso de uma obra, foi também apontado por Brunel, Pi-
chois e Rosseau em sua obra Que é literatura comparada?, na 
qual os autores definem “fortuna”, “sucesso” e “influên-
cias”, opondo os dois últimos:

[...] [A] fortuna é o conjunto dos testemunhos que 
manifestam as virtudes vivas de uma obra. Com-
põem-se do sucesso de uma parte; e da influência, 
da outra parte. O sucesso é dado por cifras. É de-
terminado pelo número das edições, das traduções, 
das adaptações, dos objetos que se inspiram na 
obra, bem como dos leitores que se supõem terem-
-na lido. [...] Ao sucesso, quantitativo, opomos a in-
fluência qualitativa [...]. Se o sucesso se calcula, a 
influência se aprecia [...] (BRUNEL, PICHOIS, ROS-
SEAU, 1990, p. 39-40).

A fortuna, conforme os autores, é composta pelo su-
cesso e pela influência. O estudo da influência das Nove-
las exemplares extrapola os limites deste trabalho; portan-
to, não o contemplaremos aqui. Por outro lado, a análise 
quantitativa da publicação dos contos em edições e antolo-
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gias mostrar-nos-á o sucesso que as Novelas Exemplares de 
Cervantes obtiveram entre o público brasileiro. 

Mais recentemente, Souiller e Troubetzkoy retomam 
a definição de fortuna e tecem um comentário que nos será 
útil para este trabalho: a fortuna não é necessariamente 
uma noção positiva; é possível que ela se refira tanto a pro-
cessos de admiração quanto a processos de “rejeição” ou 
“esquecimento”:

Le mot fortune est utilisé pour designer 
l’importance d’une œuvre et la trace qu’a laissée 
un ecrivain derriére lui. L’étude portera donc sur le 
relevé des témoignages qui démontrent le dynamis-
me d’un écrit et le succès d’un auteur, grâce à des 
éléments quantifiables (editions, traduccions, adap-
tations) et à une évaluations précise de l’extension 
du lectorat concerné. [...] [L]a fortune n’est donc pas 
une notion seulement positive, puisqu’elle prend en 
considération tout auntant le périodes d’admiration 
que celles de rejet ou d’oubli [...] (SOUILLER, 
TROUBETZKOY, 1997, p. 21).

Essa definição nos é útil na medida em que pretende-
mos quantificar os contos cervantinos isoladamente. Expli-
camos: no caso das edições, os doze contos de Cervantes, 
escritos sob o título Novelas ejemplares, apenas tardiamente 
foram publicados em sua totalidade no Brasil, ou seja, al-
guns contos sofrem uma rejeição ou um esquecimento por 
parte de tradutores e editores, enquanto outros, além de 
reeditados diversas vezes, foram contemplados com edi-
ções avulsas, o que nos mostra que tais contos obtiveram 
maior aceitação e destaque. No caso das antologias, tam-
bém encontramos uma reincidência na escolha de alguns 
contos em detrimento de outros. 
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Antes de iniciarmos nosso percurso pelas edições e 
antologias das Novelas exemplares, gostaríamos de destacar 
algumas informações sobre essa obra cervantina, as quais 
nos parecem relevantes para o estudo que ora apresenta-
mos. Apenas para refrescar a memória de nosso leitor, lem-
bramos que Cervantes publica em 1613, sob o título Novelas 
ejemplares, doze contos, a saber: “La gitanilla”, “El amante 
liberal”, “Rinconete y Cortadillo”, “La española inglesa”, 
“El licenciado Vidriera”, “La fuerza de la sangre”, “El ce-
loso estremeño”, “La ilustre fregona”, “Las dos doncellas”, 
“La señora Cornelia”, “El casamiento engañoso” e “Colo-
quio de los perros”. 

Praticamente, todos os contos são unidades indepen-
dentes, exceto os dois últimos: “El casamiento engañoso” 
e “Coloquio de los perros”. Ao final do primeiro, o perso-
nagem Peralta se admira da história contada por seu ami-
go, o alferes Campuzano, o qual diz que se ele (o licencia-
do Peralta) se admira dessa história, o que dirá da história 
da conversa dos dois cachorros, a qual havia presenciado e 
posteriormente anotado em um “cartapacio”. Peralta pede 
para ler a história dos cães e Campuzano lhe entrega o ma-
nuscrito. O conto “El casamiento engañoso” termina com a 
seguinte frase: “Recostóse el alférez, abrió el licenciado el 
cartapacio, y en el principio vio que estaba puesto este títu-
lo:” (CERVANTES, 2001, p. 537). O título do manuscrito é 
mencionado apenas no conto seguinte: “Novela y coloquio 
que pasó entre Cipión y Berganza”, atualmente conhecido 
como “Coloquio de los perros”. Em outras palavras, o final 
do primeiro conto serve de enlace e introdução ao segundo.

Em 1788, Isidoro Bosarte anuncia a descoberta de um 
manuscrito, compilado por Francisco Porras de la Cáma-
ra, contendo três novelas exemplares de Cervantes, uma 
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delas, entretanto, “La tía fingida”, não constava na edição 
príncipe (GARCÍA LÓPEZ, 2001, p. C). Segundo García 
López, a autoria desse conto tem sido objeto de polêmica 
entre os cervantistas: alguns afirmam ser de fato de Cer-
vantes, enquanto outros consideram essa autoria imprová-
vel. Não há um consenso da crítica com relação ao assunto, 
inclusive, na edição que manejamos, o referido conto se 
encontra em um apêndice. 

Finalmente, esperamos com este trabalho contribuir 
não apenas com os estudos da recepção das Novelas exemplares 
no Brasil, mas também colaborar para uma possível historio-
grafia das edições e das traduções dessa obra em nosso país. 

Vejamos, a seguir, quais contos foram mais publica-
dos no Brasil e quais menos, o que nos indicará, como dis-
semos, quais novelas obtiveram maior sucesso/insucesso, 
ou seja, uma fortuna mais positiva/negativa.

AS EDiçÕES BRASiLEiRAS DAS NoveLAs 
exeMPLAres

A edição mais antiga das Novelas exemplares – em lín-
gua portuguesa, publicada no Brasil – de que temos notícia 
é de 1921, publicada pelo Annuario do Brasil (Rio de Janei-
ro) e Renascença Portuguesa (Porto), com o título Novellas 
exemplares, tradução de D. Virgínia de Castro e Almeida. 
Embora o livro se intitule Novelas exemplares, ele contém 
apenas dois dos doze contos de Cervantes: “Cornélia” e 
“O ciumento” (“El celoso estremeño”). O formato de bolso, 
elegante e a capa adornada com flores nos sugerem que 
se trata de uma obra pensada para um público feminino. 
Além disso, na “nota preliminar”, enfatiza-se a honesti-
dade e o caráter edificante dos contos, o que também nos 
aponta para tal público-alvo.
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A segunda edição mais antiga é a de 1943, ano em 
que as Edições Cultura publicam o livro intitulado O curio-
so impertinente. Além do “Curioso impertinente”, narrativa 
inserida no Quixote e que não faz parte das Novelas exem-
plares, há dois contos: “A Senhora Cornélia” e “O ciumen-
to”. O livro não traz o nome do tradutor, porém pudemos 
observar que o conto O curioso impertinente foi extraído da 
edição do Quixote traduzida pelos Viscondes de Castilho e 
a tradução dos contos é a mesma da edição de 1921, ou seja, 
de D. Virgínia de Castro e Almeida, porém com a ortogra-
fia atualizada. O livro compõe a coleção intitulada “Série 
novelas do coração. Famosos romances femininos”. A capa 
rosada, ilustrada com a figura de uma árvore, e o título da 
coleção nos indicam que novamente temos em mãos uma 
edição pensada para o público feminino.

Em 1948, as Edições Pinguim, do Rio de Janeiro, pu-
blicam um livro intitulado Novelas exemplares, contendo ape-
nas três novelas, todas inéditas no Brasil: “A ciganinha”, 
“Rinconete e Cortadilho” e “A ilustre criada”, com tradução 
e prólogo de Manuel Salvaterra, datado de 1947. Essa data-
ção nos leva a pensar que a obra tenha sido publicada pela 
primeira vez nesse ano ou, talvez, o projeto da editora tenha 
sido iniciado em 1947 e o livro publicado apenas em 1948. A 
data do prólogo já nos indica que se trata de uma edição co-
memorativa do IV Centenário do Nascimento de Cervantes. 
Diferentemente dos livros anteriores, nada nesta edição nos 
remete ao universo feminino; mais provavelmente, ela foi 
pensada para um público mais amplo.

O exemplar do qual trataremos agora, infelizmente, 
não traz menção à data de publicação em seu peritexto. 
Trata-se do livro Cornélia, inserido na Coleção Excelsior, 
da Livraria Martins, tradução de Edgard Cavalheiro. Com 
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relação à data de sua publicação, encontramos algumas 
evidências que nos sugerem uma possível datação: 1950. 
Laurence Hallewell nos dá notícias de uma coleção de con-
tos estrangeiros publicados a partir de meados dos anos 
40: “Mais ou menos à mesma época [1943], [Martins] en-
carregou Edgard Cavalheiro da preparação de duas coletâ-
neas de contos, uma de escritores brasileiros e outra de es-
trangeiros” (HALLEWELL, 2012, p. 555). Outra evidência 
é que encontramos em uma livraria virtual um exemplar 
desse livro, em cuja descrição constava o ano de 1950. En-
tramos em contato com o livreiro (Luiz Clóvis, da Num Mc 
Beat), que nos informou que no exemplar não constava a 
data da publicação, porém em outro livro da série (Boca de 
Inferno) constava uma lista dos livros já publicados, entre 
eles as Novelas exemplares de Cervantes, com a data de 1950. 
Finalmente, realizamos uma pesquisa sobre a tipografia 
Rossolillo, responsável pela impressão do exemplar e en-
contramos na Internet livros impressos nessa tipografia de 
fins dos anos 30 a meados dos 50. Consideremos, portanto, 
que essa obra é de princípios dos anos 50, motivo pelo qual 
a descrevemos agora, obedecendo à ordem cronológica.

Neste livro, além da novela que dá título à obra (Cor-
nélia) comparecem outras quatro novelas de Cervantes: 
“O Ciümento” (sic), “O casamento enganoso”, “A força do 
sangue” (traduzidas por Edgard Cavalheiro) e “O Curioso 
impertinente” que, como vimos, é uma narrativa extraída 
do Quixote. Dissemos no início deste trabalho que o conto 
“El casamiento engañoso” tem uma continuação intitulada 
“Coloquio de los perros”; nessa edição, “O casamento en-
ganoso” é publicado sem a tradução dos parágrafos finais, 
os quais, como vimos, enlaçam este conto com o conto se-
guinte. Como veremos no tópico sobre as antologias, este 
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conto aparece na primeira antologia (1942) de nosso corpus, 
já traduzido por Edgard Cavalheiro, ou seja, há um reapro-
veitamento do material já publicado.

Ainda sobre esta edição, chamamos a atenção para a 
reinserção do conto do Quixote, “O curioso impertinente”, 
entre os contos que compõem as Novelas exemplares. Como 
vimos, na edição de 1943, tal conto não apenas compõe a 
obra, como lhe dá título. Em nosso modo de ver, isso ocorre 
porque o Quixote já fazia parte do horizonte de expecta-
tivas (Jauss apud NITRINI) do público leitor e, portanto, 
“O curioso impertinente” já era conhecido pelos leitores, o 
que facilitou a difusão das Novelas exemplares. Na edição de 
1950, por sua vez, é possível que a escolha do conto “Cor-
nélia” para dar título ao livro, deva-se ao fato de que ele 
já havia sido publicado em duas edições anteriores – a do 
Annuário do Brasil (1921) e a das Edições Cultura (1943) – 
e agora, também fazia parte do horizonte de expectativas 
do público leitor. 

Em 1963, a Editora Boa Leitura adquire os direitos de 
tradução e ilustração das Novelas exemplares de Cervantes; 
não nos parece coincidência o fato de que 1963 é o ano em 
que se comemoraram os 350 anos dessa obra cervantina. A 
edição contém quase a totalidade dos contos, traduzidos 
por Darly Nicolanna Scornaienchi. Não consta a tradução 
dos contos: “La gitanilla”, “La ilustre fregona” e o “Colo-
quio de los perros” – e o conto “El casamiento engañoso” 
também aparece mutilado, como na edição da Editora Mar-
tins (1950). Mesmo assim, podemos considerar essa edição 
a mais completa publicada no Brasil até aquele momento, 
pois, como vimos, as edições anteriores a 1963 traziam ape-
nas poucos contos. Chamamos a atenção para o fato de que 
o livro traz quatro contos de Cervantes inéditos no Brasil 
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até então; são eles: “El amante liberal”, “La española in-
glesa”, “Las dos doncellas” e “El licenciado Vidriera”. A 
capa é ilustrada pela figura de um homem tocando uma 
espécie de alaúde (referência ao conto “O ciumento”). É 
possível que a opção por apresentar na capa uma ilustra-
ção que remete ao referido conto deva-se ao fato de que 
“O ciumento” é um dos contos mais difundidos até então, 
pois aparece nas edições de 1921, 1943 e 1950. Julio More-
jón (1963, p. 14), autor do “Prólogo ao leitor”, afirma tratar-
-se de doze novelas e transcreve o nome de todas, mencio-
nando que as duas últimas “O casamento enganoso” e “O 
colóquio dos cachorros” são duas novelas e não um conto 
dividido em duas partes, como alguns críticos espanhóis a 
consideravam. Entretanto, notamos que o livro traz apenas 
nove contos, sendo que “O colóquio dos cachorros” nem 
sequer consta no livro e “O casamento enganoso”, nova-
mente mutilado, não é o último conto, ou seja, os editores 
não obedecem à ordem estabelecida por Cervantes.

De 1965 é o curioso livro intitulado A prisioneira, da 
editora Clube do Livro, com tradução de Rolando Roque 
da Silva, com uma “Nota explicativa” e notas de rodapé de 
Mario Graciotti, capa de Vicente di Grado. O livro contém 
três contos: “A prisioneira”, “As duas donzelas” e “A tia 
fingida”. Curiosamente, dos três contos, os títulos de dois 
não estão no elenco de contos das Novelas exemplares. En-
tretanto, constatamos que o conto “A prisioneira”, que dá 
título ao livro, é uma tradução de “La española inglesa”. 
O conto “La tía fingida”, por sua vez, como dissemos no 
início deste trabalho, não consta entre as doze novelas pu-
blicadas por Cervantes, uma vez que sua autoria não pode 
ser comprovada. Mario Graciotti, em nenhum momento 
do prólogo afirma que tais contos não pertencem à obra 
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Novelas exemplares, nem que o nome original do conto que 
dá título ao livro é “La española inglesa” e muito menos 
que a autoria de “A tia fingida” é duvidosa. Chamou-nos 
a atenção um pequeno texto no rodapé da página anterior 
à “Nota explicativa”, no qual Graciotti afirma que os livros 
dessa editora “vêm sendo adotados, pela linguagem corre-
ta, por inúmeros estabelecimentos de ensino” (GRACIOT-
TI, p. 4), por isso a preocupação em oferecer um prefácio e 
notas explicativas nos rodapés das páginas. Chamamos a 
atenção para o fato de que, como vimos, as duas primeiras 
edições das Novelas exemplares haviam sido destinadas ao 
público feminino, esta, por sua vez, tem os jovens estudan-
tes como público-alvo.

Em 1987, o Círculo do Livro lança uma edição di-
ferenciada: contos e obras de teatro de Cervantes em um 
mesmo volume. Trata-se de A ciganinha. Novelas e entreme-
zes, com seleção e introdução de Rolando Roque da Silva 
e ilustrações de Enio Squeff. O livro é composto por três 
contos – “A ciganinha”, “Rinconete e Cortadilho” e “A for-
ça do sangue” – e três entremezes: “O retábulo das maravi-
lhas”, “A cova de Salamanca” e “Os banhos de Argel”. “A 
ciganinha” foi traduzida por Henrique Santo e as demais 
obras, por Rolando Roque da Silva. Os três contos já ha-
viam sido publicados anteriormente.

Em 1988, a Editora Rocco lança o livro A espanhola 
inglesa, da série “Coleções Novelas Imortais”, sob direção 
e com apresentação de Fernando Sabino, com tradução de 
Luis Lima. Trata-se de uma edição avulsa, isto é, com ape-
nas um conto. Em nosso modo de ver, as edições avulsas 
representam uma consagração ao conto escolhido, pois, 
dentre os doze contos escritos por Cervantes, o organiza-
dor tem a tarefa de escolher apenas um. No prefácio, Sa-
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bino afirma: “A espanhola inglesa, que pode não ser a me-
lhor, mas é das mais fascinantes e bem representativas da 
riqueza barroca do estilo de Cervantes” (SABINO, 1988, p. 
13-14). Embora o organizador aponte este conto como não 
sendo o melhor, o fato de tê-lo escolhido não deixa de ser 
relevante.

Nova edição avulsa é publicada em 2005 – ano em 
que se comemoraram os 400 anos da primeira parte do Qui-
xote – pela editora Peirópolis: Rinconete e Cortadillo. Trata-se 
do conto homônimo de Cervantes com tradução de Sandra 
Nunes e Eduardo F. Rubio, texto introdutório de Paula Re-
nata de Araújo e dez ilustrações de autoria do cartunista 
Caco Galhardo. A edição bem cuidada, com notas de roda-
pé, capa colorida e ilustrações de um cartunista renomado 
mostra claramente que o público alvo é o infanto-juvenil.

As edições mais recentes dos contos cervantinos, das 
quais temos notícias, é a da Editora Arte e Letra, que pu-
blicou as novelas de Cervantes em três livros em diferentes 
anos. O primeiro livro, de 2009, intitula-se Quatro novelas 
exemplares e contém os seguintes contos: “A ciganinha”, 
“Rinconete e Cortadilho”, “O amante liberal” e “O Licen-
ciado Vidraça”. O segundo livro, publicado em 2010, intitu-
la-se Três novelas exemplares e contém os seguintes textos de 
Cervantes: “A espanhola inglesa”, “A senhora Cornélia” e 
“A ilustre criada”. O terceiro livro da série, publicado pela 
editora Arte e Letra intitula-se Cinco novelas exemplares e é 
composto pelas seguintes obras: “O ciumento de Estrema-
dura”, “O colóquio dos cachorros”, “As duas donzelas”, 
“A força do sangue” e “O casamento enganoso”. Os contos 
dos três volumes foram traduzidos por Nylcéa Thereza de 
Siqueira Pedra e as capas são de Rafael Siqueira. Todos os 
contos de Cervantes nos quais há poemas inseridos – como 
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A ciganinha, por exemplo – trazem o poema original, em 
espanhol, após o final do conto correspondente.

É curioso observar que em mais de noventa anos e 
cerca de uma dezena de reedições, das Novelas exemplares 
por diferentes editoras, o conto “Coloquio de los perros” 
tenha sido publicado pela primeira vez no Brasil, o que nos 
mostra o processo de “esquecimento” ou “rejeição” (utili-
zando as expressões de Souiller e Troubetzkoy) a que foi 
submetido este conto no Brasil.

Vimos que, no original de Cervantes, o final do con-
to “El casamiento engañoso” enlaça com a história “Colo-
quio de los perros” e que, nas edições brasileiras, o primei-
ro conto invariavelmente era publicado sem a parte final. 
Nesta edição, tal conto está completo, mas, infelizmente, 
por uma questão editorial, como nos informou a traduto-
ra, ele não enlaça com o “Colóquio dos cachorros”, pois a 
editora não obedece à ordem dos contos estabelecida por 
Cervantes e põe “O colóquio dos cachorros” antes de “O 
casamento enganoso”.

Passemos, agora, a algumas considerações sobre a 
totalidade das edições brasileiras das Novelas exemplares, 
porém, antes, vamos apresentar um quadro-resumo das 
edições encontradas, para facilitar a retomada das infor-
mações.
ANO TÍTULO TRADUÇÃO EDITORA CONTOS
1921 Novellas 

exemplares
Virgínia de 
Castro e 
Almeida

Anuário do 
Brasil

“Cornélia” e “O ciumento”

1943 O curioso 
impertinente

Almiro Rolmes 
Barbosa 
e Edgard 
Cavalheiro

Cultura “O curioso impertinente”, 
“A senhora Cornélia” e “O 
ciumento”

1948 Novelas 
exemplares

Manoel 
Salvaterra

Pinguim “A ciganinha”, “Rinconete 
e Cortadilho”, “A ilustre 
criada”.
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1950 Cornélia Edgard 
Cavalheiro

Livraria 
Martins

“A senhora Cornélia”, “O 
Ciumento”, “O casamento 
enganoso”, “A força do 
sangue” e o “Curioso 
impertinente”.

1963 Novelas 
exemplares

Darly 
Nicolanna 
Scornaienchi

Boa Leitura “O amante liberal”, “A 
força do sangue”, “O 
ciumento”, “A espanhola 
inglesa”, “O casamento 
enganoso”, “As duas 
donzelas”, “O licenciado 
Vidriera”, “A senhora 
Cornélia”, “Rinconete e 
Cortadilho”.

1965 A prisioneira Rolando 
Roque da Silva

Clube do 
livro

“A espanhola inglesa”, “As 
duas donzelas”, e “A tia 
fingida”.

1987 A ciganinha. 
Novelas e 
entremezes

Herinque 
Santo e 
Rolando 
Roque da Silva

Círculo do 
Livro

“A ciganinha”, “Rinconete 
e Cortadilho” e “A força do 
sangue”

1988 A espanhola 
inglesa

Adap. 
Fernando 
Sabino

Rocco “A espanhola inglesa”

2005 Rinconete e 
Cortadilho 
– ilustrado 
por Caco 
Galhardo.

Sandra Nunes 
e Eduardo F. 
Rubio;

Peirópolis “Rinconete e Cortadilho”

2009 Quatro novelas 
exemplares

Nylcéa 
Thereza de 
Siqueira Pedra

Arte e Letra “A ciganinha”, “Rinconete 
e Cortadilho”, “O amante 
liberal” e “O Licenciado 
Vidraça”

2010 Três novelas 
exemplares

Nylcéa 
Thereza de 
Siqueira Pedra

Arte e Letra “A espanhola inglesa”, “A 
senhora Cornélia” e “A 
ilustre criada”

2012 Cinco novelas 
exemplares

Nylcéa 
Thereza de 
Siqueira Pedra

Arte e Letra “O ciumento de 
Estremadura”, “O colóquio 
dos cachorros”, “As duas 
donzelas”, “A força do 
sangue”, “O casamento 
enganoso”. 

Das 12 edições consultadas e comentadas anterior-
mente, observamos que os contos de Cervantes que obti-
veram maior sucesso no Brasil, por terem sido publicados 
com maior frequência (em cinco diferentes edições) são: 
“La Señora Cornelia” (1921, 1943, 1950, 1963, 2010), “El ce-
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loso estremeño” (1921, 1943, 1950, 1963, 2012) e “Rinconete 
y Cortadillo” (1948, 1963, 1987, 2005, 2009). Os dois primei-
ros aparecem logo na primeira edição publicada no Brasil, 
em 1921, e continuam sendo publicados até nossos dias. 
O último, por sua vez, é publicado inicialmente em 1948 e 
mereceu uma edição avulsa em 2005.

Os contos “La fuerza de la sangre” (1950, 1963, 1987, 
2012) e “La espanhola inglesa” (1963, 1965, 1988, 2010) fo-
ram publicados no Brasil em quatro diferentes edições aos 
longo dos anos, sendo que o primeiro aparece nos anos cin-
quenta e o segundo nos sessenta. Destacamos o fato de que 
“La española inglesa” também mereceu uma edição avulsa 
pela Editora Rocco, em 1988. 

Em três edições encontramos os contos “La gitanilla” 
(1948, 1987, 2009), “Las dos doncellas” (1963, 1965, 2012) 
e “El casamiento engañoso” (1950, 1963 e 2012). Por sua 
vez, “El amante liberal” (1963 e 2009), “El licenciado Vi-
driera” (1963 e 2009) e “La ilustre fregona” (1948 e 2010) 
foram publicados em apenas duas edições, com um inter-
valo de mais de sessenta anos (1948 e 2010) e, em apenas 
uma edição, o conto “Coloquio de los perros” (2012) que, 
como vimos, demorou mais de noventa anos para chegar 
ao público brasileiro. “El casamiento engañoso”, por sua 
vez, só foi publicado na íntegra em 2012. 

Curiosamente, “El curioso impertinente” (1943 e 
1950), conto que não faz parte do livro Novelas exemplares, 
mas que está inserido no Quixote, aparece em duas edições, 
sendo inclusive, título de uma delas (1943). “La tía fingi-
da”, por sua vez, que nem se sabe se, de fato, é de autoria 
de Cervantes, aparece em uma edição, a de 1965. 

Embora tenhamos duas edições comemorativas – a 
de 1948 (aniversário de nascimento de Cervantes) e a de 
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1963 (350 anos das Novelas exemplares) – nenhuma pa-
rece estar à altura da obra cervantina. A de 1948 é ex-
tremamente pobre e contém apenas três novelas, e a de 
1963, embora seja a mais completa publicada até aquele 
momento, deixa a desejar, pois não inclui três dos doze 
contos de Cervantes e traz “El casamiento engañoso” 
cortado.

AS NoveLAs exeMPLAres NAS ANtoLoGiAS 
BRASiLEiRAS

Em 1942, encontramos uma primeira antologia, in-
titulada As obras primas do conto universal, publicada pela 
Livraria Martins Editora, na qual figura um dos contos das 
Novelas exemplares de Cervantes: “O casamento enganoso”. 
Trata-se do volume VI da coleção “A marcha do espírito”, 
com introdução, notas, compilações e traduções de Almiro 
Rolmes Barbosa e Edgard Cavalheiro. Como não encon-
tramos nenhuma referência a esse conto em antologias ou 
edições das Novelas Exemplares anteriores a 1942, é possível 
que essa seja a primeira vez que esse conto tenha sido pu-
blicado no Brasil. Como dissemos no princípio deste tra-
balho, sempre é possível haver edições desconhecidas por 
nós, porém, considerando nosso corpus, podemos dizer que 
essa seria a publicação mais antiga dessa obra de Cervan-
tes. Já em sua primeira aparição “El casamiento engañoso” 
é mutilado. Os antologistas eliminam o final do conto, que 
o entrelaça com “Coloquio de los perros”. Curiosamente, 
a mesma editora Martins inclui esse conto incompleto em 
sua edição das Novelas exemplares, intitulada Cornélia (1950) 
e a editora Boa Leitura, em suas Novelas exemplares (1963), 
como vimos anteriormente. Apenas em 2012, a Arte e Letra 
o publica em sua íntegra.
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Em 1944, vamos encontrar o nome de Cervantes em 
uma antologia, composta por 45 contos, com 311 páginas, 
intitulada Os mais belos contos galantes dos mais famosos auto-
res, publicada pela Editora Vecchi. Não consta, no peritexto 
do livro, o nome do responsável pela escolha de contos, 
o que nos leva a atribuir a seleção aos editores. Entretan-
to, consta um elenco de tradutores, a saber: Frederico dos 
Reys Coutinho, Líbero Rangel de Andrade, J. da Cunha 
Borges, Manuel R. da Silva, Alfredo Ferreira, J. Dubois 
Júnior e Gilberto Galvão. Ao lado do conto de Cervantes 
consta o nome de seu tradutor: Líbero Rangel de Andrade. 

Chamamos a atenção para a palavra “galante” do tí-
tulo, que à primeira vista pode nos dar a impressão de que 
se trata de contos elegantes, refinados, corteses; porém, a 
palavra “galante” possui outras acepções, as quais parecem 
corresponder melhor à intenção do prologuista, que são: “pi-
cante” e “malicioso”, uma vez que constam entre os escrito-
res selecionados, nomes como o de Boccaccio e do conde de 
Mirabeau, autores cujos contos são permeados pelo erotismo. 

O conto selecionado, que corresponde ao nome de 
Cervantes, é “A falsa tia” (“La tía fingida”). Como vimos, 
esse conto não é reconhecidamente de autoria de Cervan-
tes, justamente porque seu conteúdo erótico não corres-
ponderia à intenção “honesta” dos contos que compõem 
as Novelas exemplares. Entretanto, o conto, por seu caráter 
picaresco, encaixa-se perfeitamente no tema da antologia, 
que seriam os contos “galantes”, ou seja, “picantes”. Se na 
primeira antologia o conto de Cervantes estava mutilado, 
para esta antologia selecionou-se um conto que nem sabe-
mos se, de fato, é de Cervantes. 

Em 1945, a Editora José Olympio lança o primeiro 
volume de Mar de histórias. Antologia do conto mundial: I – 
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das origens ao século XVIII, elaborado por dois grandes no-
mes: Aurélio Buarque de Holanda Ferreira e Paulo Rónai. 
O livro contém 348 páginas, dez ilustrações e 50 contos. Da 
literatura hispânica, há contos de Don Juan Manuel, Que-
vedo e Cervantes. Do último, é o conto “Rinconete e Corta-
dillo”. Segundo informação da página anterior à portada, 
além do volume I, os autores estavam com os volumes II, 
III e IV no prelo. Consultamos o catálogo da Biblioteca da 
USP, em busca das edições mais modernas e verificamos 
que os autores ampliaram a primeira edição e seguiram 
compilando e traduzindo os contos até a coleção atingir o 
impressionante número de 10 volumes, em 1998, pela Edi-
tora Nova Fronteira. O texto de Cervantes, que, na edição 
de 1945, estava no primeiro volume, passa, posteriormen-
te, a compor o segundo volume.

De 1956 é a antologia Titãs do Humorismo, volume 8 
da coleção “Os titãs”, editada pela Livraria “El Ateneo” do 
Brasil. A edição de luxo, em tamanho grande, contém 474 
páginas e quarenta contos da literatura universal. Dentre 
autores como Pirandello, Maquiavel, Rabelais, Marck (sic) 
Twain e Oscar Wilde, figura o nome de Cervantes. Os con-
tos foram selecionados por Lázaro Liacho e todos foram 
traduzidos por M. C. de Oliveira. O conto cervantino es-
colhido pelos editores é novamente o espúrio “La tía fingi-
da”, traduzido agora como “A tia fingida”.

Em 1958 e em 1962, são lançadas duas coletâneas di-
ferentes das anteriores, pelo fato de não serem antologias 
de contos da literatura universal, como a primeira, ou te-
mática como a de 1944 (contos picantes) ou a de 1956 (con-
tos de humor). São antologias especificamente de contos 
de autores espanhóis. A primeira foi lançada pela Cultrix e 
a segunda pela Edigraf.
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A antologia da Cultrix, de 1958, intitula-se Maravilhas 
do conto espanhol, a qual pertence à coleção “Maravilhas do 
conto universal”. Trata-se de uma interessante coletânea 
de 21 contos de autores espanhóis, dentre eles: Cervantes, 
Alarcón, Pereda, Bécquer, Verdaguer, Pardo Bazán, Gal-
dós, Clarim (sic), Palacio Valdés, Unamuno, Blasco Ibáñez, 
Valle Inclán (sic), Baroja, Victor Catalá, Azorin, Zamacois, 
Concha Espina, José Francés, Ramón Gómez, Zunzunegui 
e Cela. O livro contém introdução e notas de Edgard Ca-
valheiro, organização de Diaulas Riedel, seleção de Ángel 
Eugenio Echegaray, capa de Mogens Ove Österbye e dese-
nhos de D. Nasi.

O primeiro conto da coletânea é um das Novelas 
exemplares de Cervantes: “A força do sangue”. Compara-
mos esta tradução com a da edição das Novelas exemplares 
lançada pela Livraria Martins em 1950, e constatamos que 
se trata da mesma tradução, realizada por Edgard Cava-
lheiro, que, como vimos, é o responsável pela introdução 
e notas ao livro em questão, Maravilhas do conto espanhol. 

A antologia da Edigraf, por sua vez, de 1962, cujo tí-
tulo é Contos espanhóis, faz parte da coleção “Primores do 
conto universal”. Trata-se de um livro mais elegante que 
a antologia da Cultrix. A obra contém quinze contos – se-
lecionados e organizados pelo Prof. Jacob Penteado – dos 
seguintes autores: Dom Juan Manuel, Cervantes, Queve-
do, Trueba, Alarcón, Pereda, Echegaray, Bécquer, Leopol-
do Alas, Jacinto Otavio Picón, Palacio Valdés, Unamuno, 
Valle-Inclán, Gabriel Miró, Pérez Ayala. Como podemos 
observar, vários autores da antologia de 1958 comparecem 
nessa edição; entretanto, em apenas um caso se reproduz 
um conto da antologia anterior: o texto de Clarín. Dá-nos 
a impressão de que o antologista conhecia a coletânea da 
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Cultrix e, propositalmente, evitou colocar os mesmos con-
tos. Não há nenhum indicativo do nome do tradutor. O 
livro traz um texto inicial intitulado “O conto espanhol” 
e todos os contos são precedidos de uma breve biografia 
de seu respectivo autor. A novela de Cervantes seleciona-
da por Penteado intitula-se “O estremenho ciumento”. É 
curioso que este conto apareça já na primeira edição das 
Novelas exemplares publicada no Brasil em 1921 e só nos 
anos 60 ele compareça em antologias.

De 1988 é a antologia da Editora Ática, intitulada Para 
gostar de ler, volume 11 – Contos Universais. O livro, edita-
do por Fernando Paixão, traz treze contos, selecionados por 
José Paulo Paes, de sete importantes autores: Tchekhov, Poe, 
Kafka, Maupassant, Jack London, Cervantes e Voltaire. Ex-
cetuando-se Cervantes, o livro contém dois contos de cada 
autor. O conto de Cervantes que compõe a obrinha é “O ca-
samento enganoso”, traduzido por Mustafa Yazbek e, como 
sempre, sem a parte final, que serve de enlace ao conto “El 
colóquio de los perros”. A capa colorida – com desenhos de 
personagens, cujo traço nos remete às figuras de histórias 
em quadrinhos – as ilustrações, os textos exíguos da intro-
dução e das biografias são elementos que nos indicam que 
se trata de uma obra para o público infanto-juvenil.

Em 2001, a Ediouro publica, em formato grande, com 
546 páginas, uma bela edição intitulada Os 100 melhores con-
tos de humor da literatura universal, com seleção, introdução, 
tradução e notas de Flávio Moreira da Costa. Outros tradu-
tores participaram da edição, dentre eles constam nomes 
(re) conhecidos como Mário Quintana, Millôr Fernandes, 
Aurélio Buarque de Holanda, Ruy Castro e outros. O conto 
de Cervantes escolhido para essa edição foi traduzido pelo 
próprio Flávio Moreira da Costa. Trata-se de novamente de 
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“O casamento enganoso”, sem sua parte final. Causa-nos 
estranheza o fato de, considerando a qualidade da equi-
pe que produziu o livro, haver sido escolhido o conto em 
questão, sabidamente incompleto. 

A edição que descreveremos agora, intitulada Contos 
de alcova, infelizmente, não traz a data de sua publicação, 
por isso a deixamos por último. Entretanto, encontramos 
uma referência ao mesmo livro, porém publicado por ou-
tra editora (Victor), em 1960. A que temos em mãos é a da 
editora paulista O Livreiro, a qual traz 16 contos, seleciona-
dos por Yves Idílio. A capa, de fato, parece ser dos anos 60. 
Nela, temos o desenho do formato de uma fechadura sobre 
um fundo negro e, no centro da fechadura, uma mulher 
sentada em uma cama, arquétipo da loura fatal, bastante 
maquiada, unhas vermelhas, abaixando a alça de uma exí-
gua camisola e olhando sensualmente para um homem, do 
qual vemos apenas a mão e o punho da camisa. A mulher 
em questão lembra-nos a atriz norte-americana Marilyn 
Monroe, inclusive por ter uma pinta no rosto, como tinha a 
referida atriz. Não sabemos se Idílio é o tradutor também 
ou apenas o organizador. Em nosso modo de ver, trata-se 
de uma edição similar a dos “contos galantes”; entretanto, 
coloca-se uma capa chamativa, para não dizer “apelativa”, 
e o título “alcova” em vez de “galantes”, que representa 
muito melhor a intenção picante dos contos. Com relação 
ao conto de Cervantes, novamente nos deparamos com “El 
casamiento engañoso” traduzido aqui por “Um casamento 
singular” e, obviamente sem a parte final que o enlaça com 
o “Coloquio de los perros”.

Novamente, para facilitar a retomada das informa-
ções, apresentamos um quadro-resumo das antologias co-
mentadas:
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ANO TÍTULO TRADUÇÃO EDITORA NOVELAS
1942 As obras primas do 

conto universal
Almiro Rolmes 
Barbosa e Edgard 
Cavalheiro

Livraria 
Martins

“O casamento 
enganoso

1944 Os mais belos contos 
galantes dos mais 
famosos autores

Líbero Rangel de 
Andrade

Vecchi “A falsa tia”

1945 Mar de história: 
antologia do conto 
mundial II.

Aurélio Buarque 
de Holanda 
Ferreira e Paulo 
Rónai 

José Olympio “Rinconete e 
Cortadillo”

1956 Titãs do Humorismo M. C. de Oliveira Livraria “El 
Ateneo” do 
Brasil

“A tia fingida”

1958 Maravilhas do conto 
espanhol

T. Booker 
Washington 

Cultrix “A força do 
sangue”

1962 Contos Espanhóis (?) Edigraf “O 
estremenho 
ciumento”

1988 Para gostar de ler Mustafá Yazbek Ática “O casamento 
enganoso”

2001 Os 100 melhores contos 
de humor da literatura 
universal

Flávio Moreira da 
Costa

Ediouro “O casamento 
enganoso”

Sem 
data

Contos de alcova ? O Livreiro “Um 
casamento 
singular”

Dos 12 contos escritos por Cervantes em 1613, sob o 
título Novelas ejemplares, apenas quatro compareceram nas 
antologias brasileiras: “El casamiento engañoso” (1942, 
1988, 2001 e s/d), “Rinconete y Cortadillo” (1945), “La 
fuerza de la sangre” (1958) e “El celoso estremeño” (1962). 
“El casamiento engañoso” foi o conto publicado com maior 
frequência: quatro vezes em nove edições; em todas elas, o 
conto aparece mutilado, ou seja, sem sua parte final, a qual 
enlaçaria com o conto seguinte. Em nosso modo de ver, 
a frequência com que esse conto aparece nas antologias 
está relacionada ao fato de ele ser o mais curto da obra de 
Cervantes, justamente porque ele continua no conto con-
secutivo. Agregamos a isso o fato de ele ser cortado pelos 
editores, tornando-o ainda mais breve. Para os antologis-
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tas, incluir esse conto é uma maneira de incluir um grande 
nome como o de Cervantes utilizando o mínimo espaço. 

“Rinconete e Cortadillo”, “La fuerza de la sangre” 
e “El celoso estremeño” aparecem apenas uma vez cada. 
Curiosamente, “La tía fingida” (1944, 1956), cuja autoria 
nem sequer sabemos se realmente é de Cervantes, compa-
rece em duas diferentes edições. Resumindo, as duas obras 
que obtiveram mais sucesso no Brasil, pois frequentaram 
maior número de antologias são: o incompleto “El casa-
miento engañoso” e o apócrifo “La tía fingida”.

As antologias vistas podem ser agrupadas em quatro 
grandes temáticas: 

1. contos universais: As obras primas do conto universal 
(1942) da editora Martins, Mar de história: antologia 
do conto mundial (1945) da José Olympio, e Contos 
universais (1988) da Ática;

2. contos espanhóis: Maravilhas do conto espanhol 
(1958) da Cultrix, e Contos Espanhóis (1962) da Edi-
graf;

3. contos de humor: Titãs do Humorismo (1956) da edi-
tora El Ateneo e Os 100 melhores contos de humor da 
literatura universal (2001) da Ediouro.

4. contos picantes: Os mais belos contos galantes dos 
mais famosos autores (1944) da Vecchi e Contos de al-
cova (s/d) da O Livreiro.

É curioso observar que os contos que aparecem com 
maior frequência nem sempre são classificados sob o mes-
mo critério, ou seja, o mesmo conto aparece em antologias 
de diferentes temáticas: “El casamiento engañoso” faz par-
te de antologias de contos universais, de contos picantes 
e de contos de humor. “La tía fingida”, por sua vez, tanto 
aparece em contos picantes quanto em contos de humor. 
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Curiosamente, dos três contos publicados apenas uma vez, 
dois são em antologias específicas de escritores espanhóis: 
“La fuerza de la sangre” e “El celoso estremeño”. 

Embora, em geral, as antologias tenham sido publi-
cadas visando a um público mais amplo, a edição da Ática 
(1983), Contos universais, da coleção “Para gostar de ler”, 
tem como objetivo alcançar um público mais específico, 
o infanto-juvenil. Por outro lado, os contos, que aqui de-
nominamos “picantes” são dirigidos a um público adulto, 
como bem demonstra a capa dos Contos de alcova, da edito-
ra O livreiro.

Chamamos atenção ainda para o fato de que a maior 
parte dos contos que comparecem nas antologias tem um 
viés picaresco, entre eles: “Rinconete y Cortadillo”, “A tía 
fingida” e “El casamiento engañoso”. Em “El celoso estre-
meño”, há um personagem, Loaysa, que, embora não seja 
exatamente um pícaro, lança mão de artimanhas para se-
duzir a casada Leonora.

CoMENtáRioS FiNAiS
Esse levantamento quantitativo nos permite avaliar 

o sucesso que obtiveram as Novelas exemplares de Cervan-
tes no Brasil. Como vimos no princípio deste trabalho, o 
sucesso é um dos fatores que compõem a fortuna de um es-
critor (BRUNEL, PICHOIS, ROSSEAU, 1990), a qual pode 
ter um caráter positivo ou negativo (SOUILLER, TROU-
BETZKOY, 1997). 

Vimos como alguns dos contos de Cervantes que in-
tegram sua obra Novelas exemplares tiveram uma fortuna 
mais positiva que outros. Podemos afirmar que o “desafor-
tunado” conto “Coloquio de los perros” obteve uma for-
tuna extremamente negativa, pois foi “rejeitado” ou “es-
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quecido” por editores e tradutores, fato que impediu uma 
maior circulação dessa obra e privou o público brasileiro 
de seu conhecimento. Por outro lado, os contos mais pu-
blicados e aqueles que mereceram edições avulsas são, em 
nosso modo de ver, os que obtiveram maior sucesso e uma 
fortuna crítica bastante positiva, sendo os contos que mais 
circularam em nosso país. 

A análise das capas e dos títulos das coleções nas 
quais se inserem as edições nos revela que os contos cer-
vantinos circularam em diferentes esferas da sociedade 
brasileira. As capas floridas das duas primeiras edições e 
o título da coleção na qual se insere a segunda, “Série no-
velas do coração”, indicam-nos que os primeiros leitores 
das Novelas exemplares no Brasil eram as mulheres. Em ou-
tros dois momentos dessa breve história das edições dessa 
obra, pudemos observar por elementos do peritexto que 
alguns contos circularam entre os jovens e os estudantes. 

Lembramos ainda o fato de a novela “O curioso im-
pertinente”, conto que como vimos pertence ao Quixote e 
não às Novelas exemplares, aparecer ao lado de outros con-
tos de Cervantes. Tal fenômeno nos indica que o sucesso 
das Novelas exemplares esteve inicialmente vinculado ao su-
cesso do Quixote. O nome de Cervantes, autor reconhecido 
internacionalmente pela criação de uma obra-prima como 
o Quixote, facilitou nesse sentido a difusão de suas Novelas 
exemplares. Como dissemos, o Quixote já fazia parte do ho-
rizonte de expectativa do público leitor brasileiro, colabo-
rando, dessa forma, com a difusão das Novelas exemplares.

Dos doze contos cervantinos, merecem destaque “Rin-
conete e Cortadillo” e “La española inglesa”. O primeiro, 
além de ser um dos contos que mais compareceram nas edi-
ções da obra, foi escolhido para uma edição avulsa e ainda 
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foi publicado em uma antologia. O segundo obteve uma boa 
frequência nas edições publicadas e também mereceu uma 
edição avulsa. (Apenas a título de curiosidade: este conto 
também foi alvo de uma adaptação para o cordel brasileiro). 

Não encontramos no Brasil, até o presente momen-
to, nenhuma edição à altura do nome de Cervantes. As 
existentes, como vimos, são incompletas, mutiladas e de 
qualidade duvidosa. A única editora (Arte e Letra) que, fi-
nalmente, publica a totalidade das Novelas exemplares, dei-
xa a desejar ao colocar o conto “El casamento engañoso” 
separado de sua continuação o “Coloquio de los perros”. 

Quanto às antologias, a maior parte delas publica o 
conto “El casamiento engañoso” amputando-lhe a parte fi-
nal; outras escolhem um conto (“La tía fingida”) que nem 
sequer temos a certeza de que seja de autoria cervantina. 
Ou seja, os antologistas brasileiros não dedicam a atenção 
merecida às Novelas exemplares de Cervantes. 
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MoNsieur PAiN, DE ROBERTO BOLAñO: A 
MEMóRiA FiCCioNAL DA GuERRA CiviL 

ESPANHoLA1

Graciela Ravetti (UFMG/CNPq/Fapemig)

Para Mario González, mestre e fundador. 

Autor de obras que estão se tornando clássicas na li-
teratura contemporânea da América Latina, o chileno Ro-
berto Bolaño (Santiago 1953 – Barcelona 2003) é um nome 
que vai crescendo velozmente quanto ao montante de lei-
turas que estão sendo realizadas sobre sua obra e a enorme 
quantidade de leitores que cativa. Devedor das mais diver-
sas linhas da narrativa mundial, de Thomas Bernhard a G. 
W. Sebald, de Cervantes a Borges, passando pelos român-
ticos europeus e latino-americanos, surge com uma escri-
ta de estilo inconfundível e consegue se estabelecer como 
uma espécie de feixe de vetores literários contundentes. 
Para além de sua ampla experiência internacional – morou 
e morreu na Espanha, passou grande parte de sua primeira 
juventude no México –, de sua bagagem considerável de 
leitura assim como de sua interlocução com muitas figuras 
importantes da literatura de expressão hispânica das últi-
mas décadas do século 20 (Enrique Vila Matas, Javier Cer-
cas, Rodrigo Fresán, Nicanor Parra), ele conseguiu manter 
um perfil pouco ostensivo, mas bastante influente no meio 

1 Uma versão deste texto foi publicada como Monsieur Pain, de Roberto Bolaño: 
a dor da história. In: Aletria: Revista de Estudos de Literatura, Belo Horizonte, 19, 
mar. 2009.
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literário, especialmente depois de sua morte prematura em 
2003, pela qualidade surpreendente de sua linguagem e 
também por conta de sua prática de exteriorizar opiniões 
entusiastas ou lapidárias sobre seus colegas de profissão e 
sobre o funcionamento do âmbito literário, o que inaugu-
ra ou, melhor, recupera em moldes novos um exercício de 
crítica literária que andava em baixa na pós-modernidade.

O livro que me ocupa neste texto, Monsieur Pain, 1999 
(publicado pela primeira vez como La senda de los elefantes, 
em 1994), escrito – segundo declarações de Bolaño – em 
1981, mostra a complexidade de seu itinerário criativo, re-
sultado tanto de inspiração quanto de leituras e de resso-
nância de discursos que revelam afinidades políticas e lite-
rárias. Afiliado a uma tradição cervantina e borgiana, visí-
vel também na obra de grande parte dos autores do século 
20, sua escrita tem como característica mais imediatamente 
explícita a narração ancorada na realidade vivida em con-
vergência com mundos intensamente imaginados e episó-
dios históricos. O confronto com uma imensa parte da tra-
dição da literatura mundial, o esforço por problematizar o 
fazer literário com o rigor de um crítico e de um teórico de 
grande fôlego e, finalmente, mas não menos importante, o 
movimento de imersão obsessiva num tema, acabam por 
produzir uma escrita que exerce no leitor o efeito de reve-
lar a enorme ignorância e desinteresse sobre o presente, o 
passado e até pelo porvir, de grande parte dos indivíduos 
contemporâneos, ocasionalmente leitores. Embora pareça 
existir para Bolaño a plena evidência da impossibilidade 
de resgates totalizadores e ainda que ele compartilhe que 
algumas compreensões sobre a História mostram a hu-
manidade condenada irremediavelmente a ter acesso só a 
versões sobre fatos já ocorridos e nunca a certezas consola-
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doras, nem por isso essas percepções e convicções sobre a 
precariedade do conhecimento estendem-se como convite 
a deixar-se amedrontar pela opacidade de qualquer tema 
histórico-poético, seja que funcione como retificação ou 
como provocação formal ou temática. De modo exemplar 
na obra de Bolaño, os impasses de sentido acerca de fatos 
históricos, quase exclusivamente aqueles que se caracteri-
zam por serem especialmente vividos como traumáticos 
pela sociedade no presente, são encarados e desenvolvidos 
com especial cuidado nos seus escritos, nos quais parece 
restar somente o caos e a incognoscibilidade aumentados 
pelo clamor incessante dos vestígios espectrais que se alas-
tram pela terra. No romance Monsieur Pain, os restos são 
os do poeta César Vallejo, envolvido na Guerra Civil Espa-
nhola e nas articulações comunistas da época. Sabe-se que 
Vallejo ajudou na formação de Comitês de Defesa da Repú-
blica Espanhola, que atuou em Barcelona junto ao Conse-
lho de Defesa das Milícias antifascistas de Catalunha e que 
participou, em julho de 1936, junto com outros intelectuais, 
do Segundo Congresso Internacional de Escritores Antifas-
cistas em Defesa da Cultura, atividade que acabou estimu-
lando a composição do livro de poemas España, aparta de mí 
este cáliz. É possível hipotetizar que o romance apresenta 
certas marcas que levam a pensar o penoso que deve ter 
sido para o escritor chileno escrever em face a dois assun-
tos que lhe eram visceralmente caros: a vida/morte de um 
genial poeta latino-americano e as sequelas das guerras do 
século 20. Mesmo que o tema da Guerra Civil Espanhola 
não seja formulado como problema a ser discutido como 
tal no romance, surge nas entrelinhas como um vetor sub-
terrâneo entretecido a uma zona fantasma de justificativas 
sobre o aceite e participação das pessoas nos conflitos béli-



174 Antonio R. EstEvEs  •  MAgnóliA BRAsil BARBosA do nAsciMEnto (oRgs.)

cos, conflitos que acabam sendo sempre intelectualizados 
e domesticados na tentativa de atenuar não só a gravidade 
dos fatos como também a responsabilidade da sociedade 
nas inexoráveis consequências. 

No contexto da experimentação de formas de repre-
sentação pela linguagem da dor e das perdas pessoais e cul-
turais, individuais e coletivas, enfim, políticas e humanas, 
compreende-se logo o programa poético de Bolaño de recu-
perar figuras históricas e de existência comprovada – Valle-
jo, neste caso – ao tempo que é possível seguir e discutir seus 
traços críticos, introduzidos a partir de suas leituras de for-
mação junto com a narratividade fabuladora que o caracteri-
za e que faz coro à tradição milenar de narrar para não mor-
rer, de escrever contra a morte, tão tematizada na literatura 
contemporânea, como é o caso, só para exemplificar, de José 
María Arguedas em El zorro de arriba y el zorro de abajo e de 
praticamente a obra completa de Jorge Luis Borges. É o que 
se pode perceber com clareza quando o autor primeiro faz o 
leitor recuar até o ano de 1938, para depois voltar ainda mais 
no tempo, a 1920, para colocar o leitor em contato com a pro-
blematicidade instalada no ambiente sempre bélico dessas 
décadas, no que se refere à precariedade tanto das justificati-
vas quanto das consagrações heroicistas dos conflitos arma-
dos – Primeira Guerra Mundial e Guerra Civil Espanhola. 
Outras datas, objetos e personagens tornam-se paradigmá-
ticas na trama e pedem por trabalho interpretativo que, se 
pensado como um clarificador de questões históricas, estará 
sempre fadado ao fracasso: as velhas fotografias embaçadas 
de 1920; a gravura de Félicien Rops; as personagens excên-
tricas, como os rapazes que constroem cemitérios marinos 
em miniatura (talvez uma alusão a Valéry) nos quais se re-
velam cenas de guerra; o filme Actualidad, assistido por vá-
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rias personagens do romance. Não há temporalidade nem 
espacialidade específicas que sejam inerentes a esses episó-
dios em particular. Na verdade, as paisagens urbanas e as 
apresentações de personagens individuais e de grupos com-
põem um continuum na narrativa: diversos espaços e tem-
pos são figurados como uma fórmula cujo máximo comum 
é a violência mais ou menos institucionalizada e as erráti-
cas ainda que inexoráveis consequências geradas ao longo 
de territórios e épocas diferentes, caindo inexoravelmente 
sobre as grandes maiorias atormentadas pela ignorância, a 
miséria e o medo. As mesmas histórias ocorrem em tempos 
diferentes e em geografias diversas. Pouco importa se con-
segue ser demonstrada na realidade extratextual que a data 
de 1938 funciona como um ponto de contato entre eventos 
cruciais, ou se é ela mesma um acontecimento fundamen-
tal. Esse intervalo de dezoito anos desemboca num clímax 
que deixa o leitor latino-americano desabrigado em face das 
presenças do espectro do Poeta agonizante, da Guerra Civil 
Espanhola acontecendo muito perto do tempo e lugar onde 
transcorrem os fatos do romance e da Segunda Guerra, cuja 
preparação macabra está à vista e à percepção de todos.

O cenário da cidade de Paris como arena dos fatos 
é mais um ambiente rarefeito, construído por sensações 
difusas e nebulosas, pouco preciso quanto a referências 
materiais, como é habitual nos romances de Bolaño. Identi-
ficações e espelhamentos confusos se sucedem e misturam 
a máscaras paranoicas, à vigência dos sonhos e dos pesa-
delos “reais” demais, ao rigor dos desejos e às distorções 
produzidas pelo desregramento generalizado dos sentidos 
e ao cheiro da tragédia iminente. No ar paira o espírito 
sinistro da década de 1930, as lembranças tenebrosas das 
guerras e o medo ao desencadear das novas ondas de vio-
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lência anunciadas na França ainda que já uma realidade na 
Espanha, algo como uma latente serpente se alimentando 
do núcleo da vida melancólica do entre-guerras. O pesade-
lo era velho, era passado que se tornava ameaça no presen-
te, passado apenas dissimulado e vergonhoso, recorrente 
e implacável. De alguma forma todos em Paris eram so-
breviventes da Primeira Guerra Mundial e se mostravam 
inermes e ignorantes, conformados com a ideia de que a 
qualquer momento iria começar ali um movimento seme-
lhante ao experimentado no passado recente, que incluía 
destruição massiva e preparava outras. Essa cidade quase 
inexistente como tal na narrativa, e esse tempo fragmen-
tado e sem o vetor rígido da linearidade, parecem ser re-
presentações de uma experiência inexplicável em termos 
de lógica racionalista, pelo lastro de atos, cenas, lugares e 
personagens acintosas que se sucedem. 

A ideia da esfumaçada personagem de Monsieur 
Pain foi tomada por Bolaño, ao que parece, da menção a 
uma pessoa desse nome nos escritos de Georgette Vallejo, a 
esposa do poeta, que teria sido convocada por sua reputa-
ção de mesmerista para curar o Vallejo agonizante. A causa 
da morte do poeta peruano nunca foi esclarecida a conten-
to e a terapia de Mesmer não deu resultado positivo, sal-
vo o alívio do violento e continuado ataque de soluço que 
acometeu ao doente, um ilustre desconhecido na França e, 
portanto, também para o narrador protagonista. O último 
diálogo do romance e que encerra a parte principal da nar-
rativa é ilustrativo sobre o assunto:

Madame Reynaud, entonces, dice que no es-
toy informado de que Vallejo ha muerto y que in-
cluso ya está enterrado, ella asistió al sepelio, muy 
triste, hubo discursos.
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– No – digo –, no sabía nada.
– Algo muy triste – confirma Blockman, él tam-

bién fue al cementerio –, Aragón hizo un discurso.
– ¿Aragón? –murmuro.
– Sí –dice madame Reynaud–. Monsieur  

Vallejo era poeta.
– No tenía idea, usted no me dijo nada al  

respecto.
– Así es – afirma madame Reynaud –, era un 

poeta, aunque muy poco conocido, ypobrísimo – 
añade.

– Ahora se volverá famoso – dice monsieur 
Blockman con una sonrisa de entendido y mirando 
el reloj. (BOLAÑO, 1999, p.72)

A iminente chegada de notícias sobre o andamento 
da Guerra Civil Espanhola além de acrescentar o pânico da 
população de Paris afirma a comprovação do avanço do na-
zismo, que está experimentando na Espanha armas e equi-
pamentos de guerra nunca antes utilizados. O narrador e 
personagem protagonista, Pain, é um pacato e inofensivo 
francês, temeroso e fraco, enfrentado a forças obscuras, po-
tências que ficam além, muito além, de suas possibilidades 
de entendimento. Ele rumina lembranças de sua participa-
ção, duas décadas antes, na Primeira Guerra Mundial, da 
qual saíra com uma mísera aposentadoria por invalidez. 
Torturado, carrega como herança os pulmões queimados, 
motivo pelo qual se sente um sobrevivente que sofre muito 
mais pelas feridas espirituais que pelas visíveis cicatrizes 
corporais. Foi por isso que desde então se dedicou às ciên-
cias esotéricas e se tornou adepto às ideias de Franz Mes-
mer, de quem lera a Histoire abrégée du magnetisme animal e 
muita bibliografia sobre o tema; era um expert no assunto.
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As ideias, bastante populares na época, de Franz An-
ton Mesmer, eram conhecidas desde 1772, e afirmavam que 
era possível curar doenças com o poder da mente. A base da 
ideologia de Mesmer, seu método terapêutico descansava 
sobre a convicção de que a causa de quase todas as enfermi-
dades era o desregramento nervoso, o que podia ser concer-
tado por certas práticas de poder mental. Um mito ou lenda 
surgida no mundo da ciência registra que pouco antes de 
morrer, Pierre Curie poderia ter desenvolvido um trabalho 
na mesma direção do mesmerismo, fato nunca confirmado 
devido à morte inesperada do cientista francês por atro-
pelamento, em 1906. Anos depois, segundo o romance de 
Bolaño, Terzeff, um suposto mesmerista, se suicida, circuns-
tância que alimenta o rumor de que sua morte voluntária te-
ria tido como causa a descoberta de elementos importantes 
para a comprovação das teses de Mesmer. Essa conjectura se 
opõe à que afirma que o suicídio do cientista teria sido cau-
sado pelo amor não correspondido por Irene Joliot-Curie, 
também Prêmio Nobel (1935). Outra versão para o suicídio 
é a do mentor e amigo de Pain, Rivette, segundo o qual, 
Terzeff, muito amigo de Pleumeur-Bodou, um ex-colega de 
Pain, furioso pelo fracasso de seu caso de amor com Irene, 
filha de madame Curie, é tomado por um desejo premente 
de refutar a famosa cientista, no que também fracassa. Tal 
série de estrondosos sucessos o teria levado, naturalmente, 
ao suicídio. É evidente a técnica narrativa de Bolaño, que 
introduz toda essa conversa sobre a possível comprovação, 
no âmbito impoluto da ciência, das ideias de Mesmer, total-
mente desacreditadas na medicina, para induzir a uma sus-
pensão momentânea das crenças do leitor que, por momen-
tos, é estimulado a alimentar uma bastante plausível dúvida 
sobre a referencialidade das personagens e situações.
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No romance, na parte que transcorre em 1938, Pierre 
Pain é contatado por sua amiga, Madame Reynaud, para 
tratar o caso, estranho e aparentemente incurável, do ma-
rido de uma amiga sua, Madame Vallejo: assim começa a 
narrativa. Paralelamente, à maneira de um relato policial, 
Pain é perseguido nesses dias por desconhecidos que ele 
acha serem espanhóis. É interessante que Pain vê os supos-
tos fascistas ou mafiosos que o perseguem, antes mesmo 
de saber que é o que sua amiga vai lhe pedir para fazer, 
antes mesmo, portanto, de saber da existência do Vallejo 
moribundo e de aceitar a encomenda. Mais tarde, ele chega 
a pensar que são médicos, porque os vê, ou acredita reco-
nhecê-los, no grupo de médicos da clínica na qual César 
Vallejo (que deveria ser paciente de Pain, mas de quem não 
consegue chegar perto apesar de seus denodados esforços) 
está internado. Entre acontecimentos, um mais estranho 
que o outro, uma noite os homens sinistros lhe oferecem, 
e ele aceita, um pagamento em aparência sem motivo 
concreto, a não ser que o objetivo fosse que ele não fizes-
se nada com seu futuro paciente, quer dizer, que deixasse 
morrer a Vallejo. Mas se essa foi a motivação certa, nem as 
personagens nem o leitor têm nenhuma certeza, só ficam 
na suspeita. Pain aceita o suborno, mas não abandona o 
caso, movido, por uma parte, por sua ética e, por outra, por 
estar apaixonado por Madame Reynaud. 

A trama é labiríntica, soturna, ambígua, tal como o 
são as redes do poder que garantem o exercício impune 
da violência, no que parece ser o ângulo de percepção de 
Bolaño. Assim como as agências dos poderes maléficos são 
impossíveis de conhecer, assim também os poderes do bem 
– a cura das doenças – são incompreensíveis. Convocando 
um mundo que parece conspirar contra Pain para que seu 
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paciente morra ou mesmo para ele não se encontrar nunca 
com o doente, a própria terapia, além da temporalidade e 
a espacialidade, afigura-se fantasmática. Pain pode ver seu 
paciente só por uma única vez, sem que lhe seja possível 
aplicar nenhuma ação terapêutica na ocasião. O segundo 
encontro programado ou, melhor, desejado por Pain, nem 
chega a acontecer devido a circunstâncias que o afastam 
não só de Vallejo, mas também de Madame Reynaud. Pain 
tem então um sonho delirante no qual se vê e se sente en-
golfado em um labirinto, em muitos aspectos semelhante 
à clínica Arago, onde se encontra internado o seu sempre 
futuro paciente. A oportunidade para resolver o difuso 
mistério, que envolve médicos e hospitais, políticos e ma-
fiosos, notícias das ciências esotéricas e da tecnologia bé-
lica, mortes sinistras e violentas, explosões e suicídios, se 
dá quando, logo após reconhecer um dos espanhóis que 
o subornaram, Pain empreende uma perseguição com a 
intenção de descobrir alguma pista que ilumine as trevas 
nas quais se encontra não só ele, como também o sacrifica-
do leitor. Após uma longa caminhada, o suposto bandido 
chega a um cinema e, nesse momento, Pain percebe que na 
verdade não fora ele, com sua astúcia detetivesca, quem 
seguira pistas. Na verdade, tinha sido conduzido, como 
um burro atraído por uma cenoura: encontra aí seu antigo 
companheiro Pleumeur-Bodou assistindo a um filme que, 
logo descobre, está elaborado entre o documentário e a fic-
ção, no qual o próprio Terzeff aparece, filmado junto com 
outros no laboratório em que desenvolviam suas pesqui-
sas, laboratório que fora a tumba de vinte cientistas que 
estavam trabalhando com algo relacionado a radioativida-
des, vítimas de uma explosão muito suspeita, e da qual se 
salvara só um, Michel. Pleumeur-Bodou conta então que 
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Terzeff fora admitido entre muitos aspirantes, inclusive ele 
mesmo tinha sido rejeitado. Enquanto assistem ao filme, 
ambíguo e suspeito como tudo no romance, Pleumeur-
-Bodou relata que sua vinda da Espanha deve-se exclusi-
vamente ao desejo de ver esse filme, agora cult e histórico, 
porque Terzeff fora seu amigo e na Espanha estava proibi-
da sua exibição. A lembrança do incêndio do laboratório 
onde trabalharam quando eram jovens, as perseguições, o 
suborno, os espaços sinistros, tudo parece ir na direção de 
caracterizar secretas e sinistras preparações bélicas, apenas 
vislumbradas, e revelar o panorama psíquico reinante na 
espera passiva da inevitável barbárie. 

Interessa frisar o uso inusitado feito por Bolaño do 
material que a recente tradição do testemunho lhe dispo-
nibilizava. Pain aproveita para tentar saber algo sobre o 
suborno do qual tinha participado, mas Pleumeur-Bodou 
aprofunda a ambiguidade dizendo que talvez tudo não 
passasse de uma brincadeira e o aconselha a não se preo-
cupar pelo assunto. Voltando ao filme, Pleumeur-Bodou se 
diz conhecedor de outra versão dos fatos – a terceira para o 
leitor –, que afirma que Terzeff nunca sequer conhecera Ire-
ne, que teria sido simplesmente um frequentador do círcu-
lo de Madame Curie e que a autêntica causa de seu suicídio 
era mais um mistério nunca esclarecido. Pleumeur-Bodou 
revela que trabalha nos bastidores a mando dos fascistas na 
Espanha aplicando seus conhecimentos mesmeristas para 
otimizar os interrogatórios de prisioneiros ou supostos es-
pias. Pain constata, ao longo da conversa, algo que já sabia: 
que os colegas de juventude estão em posições opostas em 
um momento de tensões violentas e em clima de guerra na 
França e de guerra declarada na Espanha. Pleumeur-Bo-
dou apoia a causa dos fascistas, enquanto outros antigos 
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colegas ficaram ou no bando contrário, ou simplesmente 
não se engajaram em nenhuma das partes dos conflitos. 

No momento em que Pain começara a seguir o es-
panhol, achou que iria descobrir ou pelo menos averiguar 
algo que o ajudasse a entender a causa de tanto interes-
se pelo moribundo Vallejo, mas depois da cena do cinema 
e da conversa com Pleumeur-Bodou o mistério se acirra. 
Nessa passagem, o passado se presentifica de duas for-
mas. Uma, com a presença da personagem do ex-colega, 
que aparece como saindo fantasmagoricamente de alguma 
caverna misteriosa do passado. A outra, com o que mostra 
o filme que está passando na tela do cinema, e que, com 
a contundência da imagem visual, parece estar revivendo 
mortos, fazendo-os falar e, com isso, solicitando para eles 
um lugar materializado na lembrança. Depois dessa expe-
riência e da cena do delírio, Pain consegue articular um 
ardiloso plano para entrar no hospital e, finalmente, chegar 
até Vallejo, mas o tempo está exaurido: o poeta já está mor-
to. Como epílogo, Bolaño coloca breves notas sobre quase 
todas as personagens do romance, com o título de La senda 
de los elefantes, que recolhe fragmentos de vidas perdidas, 
como a do próprio Vallejo.

Os principais núcleos dramáticos do romance têm 
um débil fio organizador na personagem de Monsieur 
Pain em suas buscas, todas fracassadas, de objetivos sim-
ples e triviais, baseados no tema do mesmerismo que apa-
rece também como sendo mais uma expectativa frustrada 
para o leitor. Monsieur Pain pensa que o estado mesméri-
co se avizinha o bastante da morte, como para lhe provo-
car satisfação, fazendo eco à epígrafe do romance, retira-
da do conto “Revelação mesmérica”, de Edgar Allan Poe. 
A epígrafe:
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P. – ¿Le aflige la idea de la muerte?

V. – Muy rápido. ¡No..., no!

P. – ¿Le desagrada esta perspectiva?

V. – Si estuviera despierto me gustaría morir, pero 
ahora no tiene importancia. El estado mesméri-
co se avecina lo bastante a la muerte como para  
satisfacerme.

P. – Me gustaría que se explicara, Mr. Vankirk.

V. – Quisiera hacerlo, pero requiere más esfuerzo 
del que me siento capaz. Usted no me interroga  
correctamente.

P. – Entonces, ¿qué debo preguntarle?

V. – Debe comenzar por el principio.

P. – ¡El principio! Pero, ¿dónde está el principio?  
Revelación mesmérica. Edgar Allan Poe.2

A trama do romance está visceralmente entreteci-
da não só com um reconhecimento oblíquo da Guerra 
Civil Espanhola, mas também com a focalização de cer-
tos dados históricos que parecem estar na base da dor 
(pain) das pessoas. O texto se elabora às custas de uma 
figuração que funciona como um desafio aberto a toda 
esperança cognitiva racionalista ou positivista sobre as 
causas dos eventos trágicos. Entram em jogo saberes na 
fronteira do aceitável, situados em algum ponto entre 
ciência e fraude, pontos negados, ainda que conservados 
em confronto com o hegemônico aceitável, dando lugar 
a um quadro em que a atenção passa a recair na tentativa 
de reescrever a história da modernidade literária sob a 
égide de conhecimentos e práticas não legitimados, mas 
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que constituiriam a contraparte da episteme que lhes é 
contemporânea. 

O melodrama não está ausente no romance de Bolaño. 
Pelo contrário, desliza suas linhas de compreensibilidade 
em suas formas mais clássicas para acrescentar uma nova 
complexidade ao que a narrativa vai delineando desde o 
início. No final, decorre uma ruptura brusca com a consta-
tação da morte de Vallejo, em que o único consolo possível 
parece ser o do reconhecimento da absoluta e demolidora 
compreensão de que não resta nenhuma alternativa que 
não a da sensação ou intuição de que a História é um pe-
sadelo, vivido com mais realismo nos sonhos e nas visões 
artísticas informados pela relação performática com o pas-
sado: o filme, o reencontro com personagens que se acredi-
tava mortas, a crença na prática mesmérica. Porém, a série 
de provações cada vez mais complicadas do narrador acaba 
oferecendo uma totalização sui generis ou uma mensagem 
que, ainda que sem um sentido orientador decisivo, forta-
lece a tese da impossibilidade de conhecer, não digamos o 
passado, mas nem o presente. O melodrama corre também 
por conta do filme a que assistem as personagens no bizarro 
encontro no cinema em que se misturam as cenas filmadas 
– misteriosamente, diga-se de passagem – “reais”, que re-
produzem fatos vividos pelas personagens com outras fic-
cionais. É melodramática também a condição de acumula-
ção de fracassos que acometem o protagonista, assim como 
a relação de amor aparentemente não correspondido por 
Madame Reynaud, mas que deixa no ar, no desfecho, a per-
cepção digna de lástima da dor por um amor contrariado. 
A cena do encontro dos dois, muito depois de acontecidos 
os fatos narrados, com a moça casada com outro, deixa um 
sabor de melancolia. A dor do título é também, um pouco e 
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de modo oblíquo, a dor das pessoas nas guerras e nos exí-
lios; o sofrimento provocado pela miséria econômica que 
espreita a todos; as penas pelos amores malsucedidos, como 
o de Pain, que termina sozinho e triste, mais um habitante 
anônimo nas ruas de Paris pouco antes da Segunda Guerra. 
As histórias triviais e aparentemente desgarradas de uma 
trama narrativa controlada por um narrador férreo são ou 
parecem ser as marcas das rasuras do que realmente impor-
ta. Na passagem da morte narrada com que a narrativa se 
encerra também acabam as esperanças de intervir no pro-
cesso de Vallejo, internado sozinho num hospital que parece 
uma prisão ou um pesadelo claustrofóbico. O desfecho do 
livro, com a morte do poeta, evoca o redemoinho sócio-his-
tórico no qual ele fora absorvido e devorado. Bolaño insere 
seu romance nos debates críticos sobre a representação das 
guerras, passando longe de sonhar com a realização de uma 
obra programática. Nos ares rarefeitos da contemporanei-
dade, com a consciência dos deveres que a memória impõe 
e a aversão aos perigos que supõe a fidelidade ao passado, 
a forma poética não poderia ser limite cerceador nem mero 
veículo para a expressão e comunicação de um conteúdo. 
Produzindo a forma como incompletude, o poeta também 
produz a ficção retórica da falta de retórica para o que deve 
ser dito, compondo-a como estrutura a ser recebida como 
ausência de estrutura. O princípio, então, como no conto de 
Poe, qual é, onde está? Quais as causas? Onde os remédios?
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uMA LEituRA DE MAcuNAíMA à Luz DA 
PiCARESCA CLáSSiCA1

Heloísa Costa Milton (FCL-UNESP-Assis)

Dois anti-heróis sedutores: o pícaro espanhol e o 
malandro brasileiro. Um corpo de obras excepcional: a 
picaresca clássica (GONZÁLEZ, 1988, p. 41) e a rapsódia 
modernista Macunaíma. É nosso objetivo provocar entre 
eles uma aproximação. Uma aproximação possível den-
tro de um circuito que supõe para as diversas manifes-
tações artísticas, de épocas e tempos diferenciados, um 
elo genealógico, nos moldes propostos, por exemplo, por 
Octavio Paz:

En un extremo, el mundo se nos presen-
ta como una colección de heterogeneidades; en el 
otro, como una superposición de textos, cada uno 
ligeramente distinto al anterior: traducciones de 
traducciones de traducciones. Cada texto es único 
y, simultáneamente, es la traducción de otro texto. 
Ningún texto es enteramente original porque el len-
guaje mismo, en su esencia, es ya una traducción: 
primero, del mundo no verbal y, después, porque 
cada signo y cada frase es la traducción de otro sig-
no y de otra frase. Pero ese razonamiento puede 
invertirse sin perder validez: todos los textos son 
originales porque cada traducción es distinta. Cada 

1 Uma versão anterior deste trabalho foi publicada no Anuario Brasileño de Estu-
dios Hispánicos, 1 (1991) 179-192. Brasília: Consejería de Educación de la Embaja-
da de España.
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traducción es, hasta cierto punto, una invención y 
así constituye un texto único. (PAZ, 1975, p. 59).

Efetivamente, no universo das criações artísticas re-
side impressa uma marca de parentesco – ainda que pela 
ruptura desse mesmo parentesco – e em cada obra o seu 
traço de genuinidade. Assim, tendo como base essa cadeia 
invisível, através da qual se tocam as diferentes produções, 
é dado ao olhar do presente debruçar-se sobre o passado, 
espelhá-lo e com isso espelhar-se também na criação da 
imagem própria.

Parece-nos necessário, antes de mais nada, esclarecer 
que Macunaíma não se inscreve na tradição picaresca, nem 
sequer em termos do que poderia ser classificado como neo-
picaresca, ou seja, uma recriação – interna ou para além das 
fronteiras histórico-geográficas espanholas – da picaresca 
clássica. Macunaíma é singular. Entretanto, no que diz respei-
to à construção e percurso do anti-herói brasileiro – cuja ori-
gem se encontra no legendário indígena do norte do Brasil, 
Guianas e Venezuela – e a alguns procedimentos narrativos, 
é possível flagrar traços conformadores do pícaro literário e 
da estrutura do relato picaresco na rapsódia brasileira e até 
afirmar que Macunaíma é, dentre outros atributos, também 
um personagem pícaro, mas com sabor brasileiro e dimen-
são latino-americana. É plausível a comparação.

Examinemos então o romance picaresco para em se-
guida observarmos a criação de Mário de Andrade. A pica-
resca, enquanto modalidade literária, abarca um conjunto 
de obras escritas na Espanha, no começo do século XVII 
e com antecedente no século XVI. Tem como eixo central 
o personagem pícaro, correlato ficcional de seres históri-
cos, reais, marginalizados socialmente, que abundavam na 
vida espanhola – e no restante da Europa – daqueles tem-
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pos. No romance, o pícaro empreende façanhas espetacu-
lares contra tudo e contra todos. E torna-se atraente.

Numa sociedade torturada pelos dogmas de moral 
e honra e que paulatinamente vai tomando consciência da 
inoperância dos valores que a mantêm, o discurso do pí-
caro encontra eco justamente por simbolizar a ruptura dos 
padrões sociais asfixiantes; na medida em que se insurge 
contra eles, desvela aspectos da realidade, nos quais nin-
guém ousaria tocar. Os heróis de cavalaria não mais satis-
faziam (o Quixote bem comprova este fato); de igual modo 
os romances pastoris. O fato é que ambas as vertentes lite-
rárias, assim como outras manifestações de cunho idealis-
ta, ao mesmo tempo em que contribuíram para a elevação 
dos espíritos e o fortalecimento de uma Espanha heroica, 
fomentaram o escamoteamento da própria realidade.

O pícaro é mais concreto; articula-se em função das 
relações de poder e só pode ser entendido através de um 
emblema formado por elementos opostos: a dualidade pí-
caro/fidalgo, ou a luta entre o que tem status social e domi-
na, e o que é dominado. No entanto, o estar à margem da 
sociedade confere ao pícaro a oportunidade de expansão 
rumo à conquista de um espaço e, ao contrário, o engaja-
mento nos esquemas sociais de prestígio traz como conse-
quência, para o fidalgo, a sua anulação. O pícaro é uma ine-
xistência que, pouco a pouco, se faz real; o fidalgo é uma 
sombra cada vez mais diluída que, entretanto, insiste em 
ser real.

Em sua trajetória histórica, o fidalgo foi perdendo 
sentido até chegar a ser motivo de escárnio no universo he-
roico espanhol. Pertencente em geral à pequena nobreza, 
proprietário de alguma terra, não é, contudo, possuidor de 
grande fortuna. Na condição de cristão velho, engrossará, 



190 Antonio R. EstEvEs  •  MAgnóliA BRAsil BARBosA do nAsciMEnto (oRgs.)

orgulhoso, as fileiras dos exércitos espanhóis nas grandes 
campanhas, porém, passada a fase de triunfo e euforia, 
encontrar-se-á depauperado, carente de força produtiva, 
vivendo apenas de uma tradição: a da pureza de sua ori-
gem. Protótipo do cavaleiro de capa e espada, ostentando 
valores já inexistentes, ele será símbolo de fracasso social e, 
como tal, recriado na literatura. Assim, vemos em nossas 
obras que o pícaro se descobre sem pudor em sua indig-
nidade, enquanto o fidalgo tenta esconder a própria deca-
dência no jogo, nada eficaz, de forjar aparências, jogo este 
que, embora improdutivo, funciona como uma escola para 
o pícaro. O escudeiro do Lazarilho, por exemplo, que passa 
fome mas palita os dentes pelas ruas para fingir abundân-
cia alimentar, é tão digno de pena que o Lazarilho até pas-
sa a exercer a caridade, deixando-se levar por sentimentos 
altruístas ao pragmatismo picaresco.

Assim, frente ao heroísmo idealizado (fidalgo), o 
pícaro veio justamente redimensionar o homem, desco-
brindo os aspectos mais concretos de sua existência. Ao 
romper com a harmonia centrada nas qualidades do bem, 
belo e heroico, tão caras à visão de mundo renascentista, o 
pícaro traz à tona o feio, o ridículo, o infame. Do baixo de 
sua experiência pessoal, o pícaro contempla, com olhos 
críticos e mordazes, as camadas sociais que pairam so-
bre ele, para lhes desnudar os falsos valores, a hipocrisia 
geral que estrutura as relações sociais. Frente à compro-
vação de que todos na sociedade roubam, de que todos 
mentem, ele luta com garra e astúcia, usando de todos 
os meios que as circunstâncias e sua pessoal criatividade 
lhe conferem para vencer as adversidades e preservar, a 
qualquer custo, a sua liberdade. Trata-se, em essência, de 
um rebelde, que se nega a ser devorado pela sociedade, 
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ainda que esta rebeldia aconteça sempre de maneira indi-
vidualista e alienada.

Justifica-se a última afirmação pelo fato de que o 
pícaro, embora intuindo que a dignidade humana possa 
existir em qualquer camada social e sofrendo na pele as 
consequências da usurpação dessa mesma dignidade, não 
é portador de nenhuma proposta política e acaba camu-
flando a própria consciência dos problemas que vive na 
intenção, aparente, de provocar o risco e o deleite.

Efetivamente, parece que nos encontramos, com ele, 
na esfera do entretenimento. Contudo, é necessário escla-
recer que o apelo ao cômico é mais uma dentre as tantas 
máscaras que usa o pícaro-narrador para consumar a de-
núncia social e dar à sua existência uma finalidade exem-
plar. Cabe esclarecer ainda que o objetivo é provocar o riso, 
e o deleite e o afã educativo-moralizante que permeiam o 
relato não chegam a configurar uma preocupação política 
capaz de, organizadamente, levar a cabo uma luta de clas-
ses. Dentro do gênero, o personagem não é revolucionário 
e sim um contestador que, no entanto, tende à acomodação 
no seu destino final. O grito do pícaro, apesar de sua índole 
social, acaba sendo válido somente para ele e por ele, em 
nada alterando os esquemas estabelecidos pelos diversos 
segmentos detentores do poder.

É certo que o romance picaresco gira ao redor de um 
anti-herói e sua denúncia, social. No entanto, em última 
instância, ele é também um porta-voz de ideologia domi-
nante. Ainda que através do recurso paródico da inversão, 
capaz de revelar, pela ótica do marginalizado, o reverso 
dos valores sociais. Bem no fundo, o grande desejo laten-
te no personagem é o da integração ao meio em que vive, 
seja pela aproximação aos que são considerados honrados, 
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como no caso do Lazarilho, seja pela obsessão pelo dinhei-
ro, como em Guzmán de Alfarache, ou pela pretensão de 
tornar-se cavaleiro, como a de Pablos de Segóvia. Trata-se 
da busca de aceitação social (cerne da denúncia e do grito 
furioso), objetivo que o pícaro sabe (aprende) que só levará 
a bom termo se mantiver intatos a sua liberdade e o seu in-
dividualismo; liberdade de um vagabundo, resistente a um 
espaço único e determinado e a qualquer forma de relação 
pessoal mais duradoura; individualismo de quem conse-
gue apenas pensar em si mesmo e na solução imediata de 
seus próprios problemas. A preservação destas duas con-
dições parece assegurar ao personagem a sobrevivência, a 
possibilidade de crítica e luta, assim como a oportunidade 
de transcendência da posição marginal que ocupa, o que 
equivale a sua discutível integração social.

Conduzida pelo próprio personagem (no caso, nar-
rador), que seleciona num determinado presente (o da es-
critura) fatos vividos num passado (que vai da etapa final 
da infância até a maturidade), a produção textual compõe-
-se de material variado. Como eixo principal estão as ações 
do pícaro frente à sociedade; ações estas que são reforça-
das por uma galeria de personagens que interagem com o 
protagonista. Em meio à narração das ações, encontram-se 
considerações morais, conselhos, advertências, reflexões, 
todas de natureza crítica e didática; e também as histórias 
paralelas, fábulas, lendas, contos folclóricos, que são sus-
tentáculos das ações; mais as descrições de costumes de 
época, hábitos, e valores das classes sociais focalizadas, 
que alinham as motivações históricas no contexto. É im-
portante assinalar que tão vasto material encontra-se orga-
nizado de maneira coesa e que flui no texto formando um 
todo; as inserções discursivas – ainda que interrompam – 
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não alteram o encadeamento lógico das ações. Tal compo-
sição, que enlaça um conteúdo determinado (a experiência 
picaresca) a uma construção formal invariável (a narrativa 
autobiográfica), é uma marca distintiva do gênero. E mais: 
com relação ao aspecto formal, pode-se afirmar que o foco 
narrativo em primeira pessoa é a grande especificidade es-
trutural de picaresca, além de constituir solução narrativa 
ousada e genial.

Detenhamo-nos no narrador: é alguém instalado nos 
limites da marginalidade. Ressaltamos o conteúdo: faça-
nhas picarescas. Ora, no universo heroico espanhol – que 
tem na literatura idealista a sua mais significativa expres-
são – semelhante conteúdo jamais ofereceria qualidade 
poética, da mesma forma que a um pária estaria vedado 
ocupar espaço literário com o status de protagonista princi-
pal. Frente a este impedimento, que do social atinge o artís-
tico, os criadores dos romances picarescos – principalmen-
te o humanista anônimo do Lazarillo de Tormes – rompendo 
pela primeira vez a barreira do prestígio, lançaram mão da 
estratégia narrativa, da autobiografia, que modela e define o 
relato. As razões não deixam de ser óbvias: como ninguém 
se dispusesse a tratar artisticamente da vida de um margi-
nalizado, que se revelasse ele mesmo, por sua própria fala.

Assim, ao pícaro foi dado ser um autor e, como de-
corrência, praticar o gesto – carregado de rebeldia – de se 
apossar de um foco narrativo e produzir o texto “crítico” 
da sua vida.

“La honra crea las artes” escreve o Lazarilho no pró-
logo do seu relato, tomando uma afirmação de Tulio. Con-
tudo, vinda do personagem, leia-se esta máxima ao revés: 
as artes criam a honra, formulação mais adequada aos pro-
pósitos do nosso herói. Na arte escritural do pícaro – forma 
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elevada de luta – reside a sua dignidade, inconquistável 
no âmbito social. Já que não pode alcançar a honra através 
da espada, que ela venha através das letras. Neste senti-
do, a preocupação com o discurso bem elaborado e com 
caráter de verdade é uma constante nas obras picarescas. 
Guzmán de Alfarache, nas colocações iniciais de sua au-
tobiografia, expressa a intenção de que não haja no texto 
nenhuma brecha por onde possam acusá-lo de “mal latim” 
e deixa patente que pretende construir “el puro y verdade-
ro texto con que desmentiré las glosas que sobre él se han 
hecho”. Por sua vez, o Buscón exorta o leitor a que aplauda 
o livro, “que bien lo merece”, e aproveita a oportunidade 
para enfatizar o valor engenhoso da obra. É, portanto, no 
campo das letras que o pícaro vai marcar presença, saindo 
do anonimato social a que está relegado. Evidentemente, 
para se tornar um “autor”, ele terá que penetrar nas esferas 
de cultura de elite, motivo da sua passagem por uma uni-
versidade por exemplo.

De forma resumida, o gênero picaresco obedece ao 
seguinte esquema: configura-se um estado de carência no 
protagonista (origem familiar indigno), que o leva a se tor-
nar um pícaro (estratégia de enfrentamento de obstáculos 
sociais) e, por fim, dá-se a superação da condição de pícaro 
(quando o personagem-ator se desfaz para dar origem ao 
personagem-“ator” quem, circunscrito a uma situação apa-
rentemente menos problemática, deflagará o relato exem-
plar sobre a vida picaresca).

Com referência à superação da condição vil, é impor-
tante notar que o protagonista, ao abandonar pela via que 
for a picardia e enquadrar-se nos esquemas sociais, sofre 
dupla de caráter negativo: uma integração duvidosa e uma 
afetiva perda de autonomia de ação. No que diz respeito à 
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sua transformação em “autor” – e, por conseguinte, ao ges-
to ousado da tomada de um foco narrativo – parecem-nos 
oportunas algumas considerações.

Antes de mais nada, uma autobiografia supõe uma 
autoanálise, empreendida por alguém na busca de sua pró-
pria identidade e em função de um ou vários destinatários; 
obedece a uma sequência lógico-temporal, a relações de 
causa e efeito e tem como lei principal a necessidade de ser 
verídica. Bem, na picaresca o “herói” constrói uma auto-
biografia que, já o sabemos de antemão, está impossibilita-
da de ser verídica (obstáculo imposto à ficção). Entretanto, 
esta limitação é resolvida no texto de forma bastante as-
tuta: finge-se o verídico através do verossímil habilmente 
composto. “É preferível escolher o impossível verossímil 
que o possível incrível”, afirma Aristóteles (1964, p. 314) na 
Arte Poética, a respeito das formas de apresentação do falso 
na literatura. Se tomarmos as palavras de Aristóteles como 
base, veremos que a autobiografia picaresca (vale repetir, o 
fingir com cara de verdade) acaba tornando possivelmen-
te verossímil aquilo que jamais seria possível de crédito: a 
fala instrutiva de um pícaro. Desta forma, por uma artima-
nha estrutural, o personagem está revestido não apenas de 
verossimilhança (inerente aos pactos de leitura mediados 
pela impressão de realidade) mas também de uma veraci-
dade ficcionalmente elaborada, o que lhe garante aceitação 
imediata por parte do leitor. Um leitor sequestrado pela 
urdidura do relato, que não pode escapar a uma recepção 
previamente traçada. Vejamos o por quê.

Conforme já dissemos, o personagem-“autor” organi-
za a narração de sua vida selecionando os fatos que julga 
importante tornar públicos e dispondo-os, naturalmente, 
conforme o sentido que quer imprimir à sua história. Con-



196 Antonio R. EstEvEs  •  MAgnóliA BRAsil BARBosA do nAsciMEnto (oRgs.)

tudo, ainda que respeitando as leis lógicas de encadeamento 
das ações, ele opera livremente com o fio narrativo, guiando 
com maestria o trajeto do leitor no texto. Assim, ao leitor não 
resta outra alternativa senão aceitar como verdadeiro o nar-
rado, impossibilitado que está de ter acesso a uma visão di-
ferente da que o conduz. Dá-se no texto uma persuasão ab-
soluta uma vez que não há vozes discordantes e que o “eu”, 
único conhecedor de si mesmo, é também a única segurança 
para o leitor. Isto que garante os efeitos de identificação e 
catarse almejados pelo “autor”, ao menos nos momentos em 
que o leitor virtual empreende a sua leitura.

A autobiografia, recurso maior do jogo de máscaras 
picaresco, cria uma ilusão de realidade e assegura ao herói 
o seu espaço de ação, reafirmamos. Apesar da existência 
explícita de um tu no texto (com quem o personagem-
-“autor” muitas vezes conversa diretamente), este tu cria 
uma falsa impressão de diálogo, porque está ali a serviço 
do eu; é uma invenção do biógrafo necessária à fixação do 
verossímil com aparência de verídico, ao mesmo tempo 
em que supre a autobiografia de seu indispensável desti-
natário. O pícaro finge um diálogo justamente para poder 
compor com mais liberdade o seu monólogo existencial e 
se fazer escutar. Claudio Guillén a propósito da picares-
ca faz a seguinte colocação: “Su antihéroe es un solitario 
o un engañador o un hipócrita. Lo mismo, naturalmente, 
que su narrador. La novela picaresca es, sencillamente, la 
confesión de un mentiroso” (apud CARRILLO, 1982, p. 78). 
Francisco Carrillo vai mais além, ao concluir: “toda la pi-
caresca está montada sobre la usurpación de identidades” 
(CARRILLO, 1982, p. 98).

Semelhantemente aos enganos, burlas, furtos e men-
tiras que ocorrem no enredo, o pícaro usurpa um foco nar-
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rativo, canaliza a percepção do leitor, inventa um destina-
tário formal que lhe serve de suporte narrativo e confere 
estatuto de veracidade à sua narração.

Fortalecendo a sucessão de máscaras que, repetimos, 
envolve a estrutura e a trama das obras picarescas, temos o 
tratamento dado ao tempo e ao espaço. Eles funcionam como 
reforço das ações e, basicamente, do autobiografismo. O 
tempo cronológico raramente é marcado, embora fique cla-
ro que as ações ocorrem num período que vai da infância 
até a maturidade do personagem. Menos pelas indicações 
esparsas em termos de dias e meses e anos e mais pelas 
transformações que vão se operando na vida do “herói”, no 
que se refere ao exercício da picardia. A sucessão temporal 
vale, pois, como marco psicológico de todo um processo 
de aprendizagem por que passa o pícaro em potencial, até 
que ele se reconheça como pícaro efetivo, “usufrua” desta 
condição para finalmente tentar abandoná-la. O tempo é, 
sobretudo, um efeito no personagem; daí a sua imprecisão, 
em benefício de uma elasticidade subjetiva que permita ao 
biógrafo escrever a própria vida de acordo com um projeto 
previamente estabelecido.

Quanto ao espaço, este sim é concreto, real, marcado:
El espacio del Lazarillo, Guzmán y Buscón es 

real. (…) Lazarillo sale del río Tormes y su carrera 
itinerante de pícaro pasa por Salamanca, Maqueda, 
Toledo y termina en Toledo. Guzmán fue engendra-
do en San Juan de Alfarache, se cría en Sevilla y de 
allí sale. Su itinenario es muy extenso y basta seña-
lar Madrid, Toledo, Almagro, Génova, Roma, Flo-
rencia, Milán, Génova, Barcelona, Zaragoza, Alcalá 
de Henares, Madrid y Sevilla, volviendo así al lugar 
de origen, pero saliendo de él a galeras, aunque su 
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deseo era ir a las Indias. Pablos es de Segovia y de 
aquí sale para Alcalá, Segovia, Madrid, Toledo, Se-
villa y las Indias. (CARRILLO, 1982, p. 82)

Como podemos ver, o pícaro é sempre urbano. Fe-
nômeno típico das cidades, ele raramente transita pelos 
meios rurais a não ser de passagem, pelas vendas e hospe-
darias dos caminhos. Livre, errante, o nosso personagem 
não se fixa em lugar algum, na procura dos meios que lhe 
garantam a sobrevivência e na tentativa de preservação da 
sua individualidade.

Nos centros urbanos, passada a fase de aprendiza-
gem das artimanhas picarescas (quando toma consciência 
de sua posição vil e se adestra para o enfrentamento com 
a sociedade), o pícaro põe em prática o aprendido com 
competência, embora seus sucessos sejam efêmeros e re-
dundem, ao final, em total fracasso. Desgarrado, gradati-
vamente ele vai acionando, nos lugares por onde passa, o 
repertório picaresco que, por sinal cresce na medida em 
que somam os espaços.

Ao buscar um teto e maneira de satisfazer a sua fome 
(o tema da fome é recorrente no gênero), o personagem de-
dica-se ao serviço doméstico no papel de criado. Como tal, 
passando por vários amos – o cego, o dono da pousada, o 
clérigo, o fidalgo, etc., com os quais mantém em geral rela-
ções conflitantes – vai exercendo a picardia e até encontra 
nela certo prazer (o Guzmán de Alfarache, na condição de 
“autor”, revisa moralmente esse prazer).

Por outro lado, ao mesmo tempo em que se entrega 
ao ofício de criado (enganado e roubando ao amo que, por 
sua vez, o explora), o pícaro não abandona a vida de rua. 
Nesse espaço, vincula-se ou se relaciona por acaso com os 
mais diversos grupos, que desfilam no texto compondo um 
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quadro bem pintado de tipos da época: vagabundos, de-
linquentes, prostitutas, soldados, poetas, atores, mambem-
bes, estudantes; membros do corpo eclesiástico, oficiais de 
justiça e muitos outros. E não raramente o pícaro integra 
a comunidade dos mendigos profissionais, extraindo do 
ofício de esmolar – para o qual seus recursos enganosos 
são perfeitos – não apenas os meios necessários ao sustento 
como também sólidos dividendos.

O trágico, porém, é que o pícaro como dissemos só 
conhece o fracasso. Apesar de exímio estrategista na busca 
de soluções fáceis, apesar da denúncia social que opera, ele 
é sempre o “herói” degradado, mesmo quando dá a enten-
der que abandonou a vida picaresca, fato que lhe possibili-
ta alçar-se à condição de “escritor”. O desfecho da fase pi-
caresca, ainda que contemple uma evolução material (para 
o Lazarilho), a tentativa de expiação das próprias culpas 
(para Guzmán) e a vontade de buscar nova sorte (para Bus-
cón) é bastante revelador nesse sentido: Lázaro exerce de 
marido para, em troca de favores, encobrir o relacionamen-
to amoroso entre o arcipreste, seu protetor, e uma criada 
deste; o Guzmán é um galeote que, embora arrependido 
de suas culpas anteriores, salva a própria vida e passa a ter 
regalias na galera porque delata uma conspiração armada 
pelos prisioneiros; Pablos decide vir à América tentar nova 
sorte, mas experimenta aqui uma vida ainda mais desas-
trosa, um semsaída existencial. Em última instância, os três 
padecem de falta de honra “congênita”, que redunda na 
manutenção radical do estigma de pícaro. A única forma 
de resgate possível é o gesto escritural que, no entanto, não 
passa de um inventário da própria indignidade picaresca.

O pícaro é um reflexo da sociedade a que se opõe. 
Nele podemos flagrar os sintomas de uma crise social imi-
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nente: hipocrisia, falsos valores, preconceitos, decadência. 
Com ele, a Espanha triunfal das grandes conquistas se vê 
obrigada a encarar o seu avesso.

Saltemos agora no tempo e no espaço, para obser-
varmos a rapsódia de Mário de Andrade em função de pi-
caresca. Nossa aproximação entre os dois corpus girará em 
torno principalmente do foco narrativo e da construção do 
anti-herói.

Comecemos pelo final de Macunaíma, dado que 
ali se revela uma artimanha narrativa que nos interessa 
destacar: o narrador em terceira pessoa, despojando-se 
do distanciamento que lhe é inerente, não apenas cede o 
foco à multiplicidade de vozes, com prioridade para a do 
herói, como também assume, ao “atuar”, a visão de Ma-
cunaíma. Ora, se pensarmos na autobiografia como um 
dos recursos estruturais da picaresca, temos aqui um sig-
nificativo ponto de contato: a rapsódia modernista faz a 
biografia do personagem principal, só que através de um 
narrador que abdica de parte da sua condição de terceira 
pessoa e enseja a primeira na condução do relato. À ma-
neira de uma autobiografia. 

Analisemos então o Epílogo de Macunaíma, que é fun-
damental à compreensão de sua estrutura narrativa. Nele, 
uma grata surpresa para o leitor: a revelação do narrador 
que nos impele, num movimento circular, à retomada do 
início do texto. Após o Epílogo, compete-nos reavaliar a 
nossa leitura, porque um dado novo e significativo nos foi 
entregue. Ignorá-lo equivale a nos mantermos na superfí-
cie do texto.

“Acabou-se a história e morreu a vitória” (ANDRA-
DE, 1978b, p. 147). Assim principia o Epílogo que, à seme-
lhança de um enxerto final, põe termo às aventuras do he-
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rói. No capítulo anterior, Macunaíma, que “ficara defunto 
sem choro, no abandono completo” (ANDRADE, 1978b, 
p. 144), sentindo-se só e desamparado, dá por encerrada a 
sua existência na terra. “Não vim no mundo para ser pe-
dra”, inscreve ele numa laje, num último ato de resistên-
cia. Depois vai para o firmamento, sendo ali transformado 
por Pauí-Pódoli, o Pai do Mutum, na constelação da Ursa 
Maior. Conclui-se, desta maneira, a saga do protagonista. 
Destruído o Uraricoera, encontrada uma nova função para 
o herói – “ser brilho bonito mas inútil” – assim como novo 
espaço – “porém de mais uma constelação” – realmen-
te “acabou-se a história e morreu a vitória”(ANDRADE, 
1978b, p. 144).

Entretanto, o inesperado Epílogo vai lançar luz sobre 
essa saga, ao explicitar a razão da permanência do mito, o 
modo de preservação da tradição amazônica, e apresentar-
-nos um novo personagem. Um personagem com o qual já 
nos relacionamos por certo, mas que só agora nos é intro-
duzido formalmente: o narrador/tocador de violinha que, 
através do canto, difunde “na fala impura as frases e os 
casos de Macunaíma, herói de nossa gente” (ANDRADE, 
1978b, p. 148). No leitor a sensação de uma descoberta em-
polgante: Macunaíma é um poema musical, um relato can-
tado dentro da mais genuína tradição popular.

Evidentemente, já na primeira leitura e antes mesmo 
de chegar ao Epílogo, o leitor mais atento logo capta a pre-
sença marcante da música no material poético de que o tex-
to se compõe. Há nele canções folclóricas, cantigas de roda, 
danças dramáticas, cantos invocadores de divindades, mú-
sicas cerimoniais, jogos infantis, etc., presentes num acervo 
que Mário de Andrade vasculha, enquanto pesquisador da 
música brasileira, e recria na obra, numa montagem que 
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traduz apurado artesanato textual. Contudo, a utilização 
desse material disponível na tradição popular não visa 
somente o enriquecimento do enredo; vai mais além, na 
medida em que as técnicas de composição musical são ree-
laboradas, agora como recurso de estruturação do relato.

Macunaíma faz, pois, a recriação livre, em elaboração 
erudita, do acervo musical tradicional, tanto no conteúdo 
como na forma. Além disso, o conjunto do material poético 
que lhe serve de fonte, e é explorado “rapsodicamente”, 
revela-se também rico e variado. Desta forma, a narrativa 
das façanhas do herói – calcada principalmente nas len-
das indígenas recolhidas por Teodor Koch-Grünberg e em 
Couto de Magalhães, Barbosa Rodrigues e Capistrano de 
Abreu – é permeada de elementos de diversas procedên-
cias: cenas rituais de origem africana; legados das tradi-
ções portuguesa e brasileira; fatos extraídos da História 
do Brasil, de cronistas, etnólogos e do anedotário popular; 
registro de fenômenos de língua e demais elementos tecem 
a nossa cultura.

Em face desta convergência de materiais diversos na 
obra e da fusão do mito popular na literatura erudita, um 
problema colocou-se para Mário de Andrade no momento 
de sua apresentação: como defini-la? De acordo com Telê 
Porto Ancona Lopez, o escritor se debateu entre três possi-
bilidades que não são, na verdade, excludentes:

Anuncia a obra, em 1928, como ‘romance po-
pular’; caracteriza-a no volume como ‘rapsódia’ e 
define em 1935 como ‘poema herói-cômico’. Mas, na 
realidade, Macunaíma é a fusão dos três, além de po-
der ser considerado um romance, no sentido culto 
do gênero. É um romance popular porque faz viver 
um herói popular como centro dos episódios e das 
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peripécias da obra; uma rapsódia, porque espelha a 
ética e a psicologia nacional no passado e no pres-
sente; é um poema malazartiano porque satiriza a 
sociedade através da personagem, procurando dar 
um ritmo narrativo poético: espontaneidade nas pa-
lavras, conceituações através de imagens, universo 
mitológico, dinamismo musical nas numerações, 
nas descrições. É um marco no modernismo como 
prosa experimental (LOPEZ, 1974, p. 9).

O que importa assinalar é que na configuração da 
prosa experimental o narrador, onisciente, assume plena-
mente o seu papel de rapsodo. É ele quem nos traz a epo-
peia do passado – impossível no presente, contaminado 
pela industrialização – exaltando o primitivo. Privilegiado, 
recebeu do “aruaí” que restou do séquito de Macunaíma 
a revelação mágica – o relato das frases e feitos do herói – 
tornando-se assim porta-voz do mito, responsável pelo seu 
revivescimento.

Enquanto isso, o aruaí, “o papagaio verde de bico 
dourado”, narrador intermediário, depois de assegurar a 
preservação da lenda “numa fala mansa, muito nova, mui-
to! que era canto e que era cachiri com mel-de-pau, que era 
boa e possuía a traição das frutas desconhecidas do mato” 
(ANDRADE, 1978b, p. 147) e num gesto que reflete uma in-
versão cultural, voa a Lisboa para deixar consignada ali, na 
antiga matriz colonial, uma nova sensibilidade: a brasilei-
ra, invisível aos olhos do europeu. Como dizer que o Velho 
Mundo, altamente desenvolvido, é o que necessita desta 
vez ser conquistado e renovado, justamente pela poesia 
dos trópicos.

Quanto ao narrador principal, consciente de suas 
funções, toma a violinha e desencadeia o relato. O seu can-
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to descongela o passado e para mantê-lo ainda mais vivo 
no presente esse narrador desloca na direção do protago-
nista, permitindo que a ótica de Macunaíma se instale di-
retamente no texto. O dialogismo torna-se assim a marca 
da narração. E mais, abole-se a exclusividade do discur-
so e carnavaliza-se a prosa, para que se instaure o canto 
múltiplo, coerente com a própria ambivalência do herói. 
O procedimento narrativo não pode ficar alheio à essência 
do narrado; harmoniza-se com o mito, para melhor poder 
representá-lo. O narrador é, portanto, especial e indispen-
sável à realização da proposta artística de Macunaíma.

Na picaresca clássica, o narrador também é especial 
e fundamental à configuração dessa modalidade literária: a 
primeira pessoa conduz o desenvolvimento das ações e a 
estrutura textual. Sabemos, no entanto, que a autobiografia 
é fictícia, não passa de uma artimanha que visa conferir à fic-
ção e ao personagem pícaro o caráter de verídicos; é um re-
curso de convencimento, necessário à imposição da fala do 
pícaro e à sua afirmação literária. Através da autobiografia, 
o pícaro outorga-se legitimidade e faz ressoar a sua história.

No caso da rapsódia modernista, a estrutura do herói 
– imperador da mata virgem – demanda a existência de um 
biógrafo. Entretanto, a artimanha narrativa assinalada al-
cança resultados significativos, na medida em que projeta 
no relato o efeito de uma primeira pessoa. E vale repetir, à 
maneira de uma autobiografia.

Mais ainda: o rapsodo, que vai recuperando para a 
memória coletiva as frases e os jeitos de Macunaíma, exer-
cita uma das formas mais antigas de difusão de legados 
culturais, a transmissão oral, que tem na música uma ma-
neira privilegiada de expressão. Assim, ao pôr em ação um 
instrumento popular, a violinha, e divulgar uma matéria 
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poética que é de todos – Macunaíma é o “herói de nos-
sa gente” – através de uma forma tradicional, o rito oral, 
o cantador confere maior legitimidade ao narrado, dá-lhe 
verossimilhança a até mesmo veracidade. Com ressonân-
cia semelhante à alcançada pela estratégia narrativa dos 
romances picarescos, quando o pícaro se apossa do foco 
narrativo.

O tratamento dado ao narrador, na picaresca e em 
Macunaíma, é básico para a construção e implantação do 
anti-herói com prestígio literário, signo, nos respectivos 
contextos da reviravolta de valores sociais e culturais.

Focalizemos mais de perto o anti-herói brasileiro e 
o espanhol. As comparações parecem-nos inevitáveis, pois 
na maneira de ser e na performance ambos os personagens 
se tocam. Observemos. Livres de desgarrados, tanto Ma-
cunaíma quanto o pícaro não mantêm compromisso de 
nenhuma natureza, a não ser com a própria sorte. Itine-
rantes, entregam-se a uma sucessão ininterrupta de aven-
turas circunstanciais e enfrentam as adversidades com os 
recursos que a imaginação lhes oferece (com Macunaíma, 
muitas vezes esses recursos pertencem à esfera do mági-
co). Astutos, usam da inteligência em seu benefício exclu-
sivo, procurando tirar vantagem das situações que vivem; 
debatem-se com antagonistas na luta pela sobrevivência e 
pela consumação de seus objetivos. São avessos ao traba-
lho, mas desejosos da posse de dinheiro; ao final de suas 
histórias, de alguma forma estão degradados e diante de 
um impasse existencial. Veículos de crítica, das injustiças 
sociais no que se refere ao pícaro e da sociedade industria-
lizada no que diz respeito a Macunaíma, o fato é que lite-
ralmente ambos garantem e consagram, em seus domínios, 
o espaço do anti-herói.
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Quanto a Macunaíma, podemos afirmar que é tudo 
isso e muito mais. Nele se juntam o pícaro tradicional e a 
figura do malandro histórico, de maneira que é possível 
interpretá-la como sendo, em sua condição de malandro, 
também a realização tropical e mais moderna do pícaro 
clássico. Aos traços de picardia já vistos, acrescentam-se a 
mentira e a burla lúcidas (isentas das conotações pragmáti-
cas que caracterizam o apelo à mentira e à burla do pícaro); 
o dom da palavra e o falar fácil; a sensualidade revitalizada; 
a preguiça como ócio criador; a exploração do “jeitinho” 
na solução das dificuldades; a capacidade de improvisação 
até com recursos mágicos, a cordialidade eventual. Com 
Macunaíma o pícaro ganha roupa nova, outros traços e um 
reino diferente. Manterá decerto as suas contradições: será 
afirmação e negação dos valores que critica, livre e subme-
tido ao mesmo tempo; um inconformista que não hesitará 
em se acomodar às mais diversas situações. O fato, porém, 
é que há em Macunaíma uma ampliação das “qualidades” 
anti-heroicas, configurada pela reunião das características 
do pícaro e das peculiares do malandro.

Para o sociólogo Roberto da Matta, o malandro é 
“um ser deslocado das regras formais da estrutura social, 
fatalmente excluído do mercado de trabalho, aliás definido 
por nós como totalmente avesso ao trabalho e altamente 
individualizado, seja pelo modo de andar, falar ou vestir-
-se” (DA MATTA, 1981, p.204).

Consequentemente, o malandro é o ser instalado 
fora da ordem que regula as instituições e os mecanismos 
sociais; é aquele que realiza a carnavalização, da ordem 
oficial, em benefício da manutenção de sua integridade 
no plano oposto, no da desordem. Desta forma “criar ‘um 
carnaval’ significa basicamente procurar desempenhar o 
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papel do malandro, e assim procurar insinuar-se num uni-
verso individualizado e, por isso mesmo, percebido pelo 
esqueleto hierarquizante da sociedade como muito mais 
criativo, livre” (DA MATTA, 1981, p.204).

Diante deste quadro, que fotografa o malandro his-
tórico em sua especificidade, podemos encontrar para Ma-
cunaíma, Lazarilho de Tormes, Guzmán de Alfarache e Pa-
blos de Segóvia um substrato comum, qual seja o de estar à 
margem; eles são anti-heróis que esvaziam de conteúdo o 
herói inserido no contexto da ordem, conferindo-lhe uma 
dignidade nova e singular: a sua humanidade, só possível 
de ser exercida no espaço da desordem.

Semelhantemente ao que ocorre com a narração da 
vida do pícaro, a história de Macunaíma começa com o re-
lato do seu nascimento, que projeta dois movimentos que 
no personagem são complementares: elevação e rebaixa-
mento de status:

No fundo do mato-virgem nasceu Macunaí-
ma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do 
medo da noite. Houve um momento em que o silên-
cio foi tão grande escutando o murmurejo do Ura-
ricoera, que a índia Tapanhumas pariu uma criança 
feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma 
(ANDRADE, 1978b, p. 7).

Assim tem início o relato da fábula macunaímica. O 
herói nasce nos recônditos da selva amazônica, como ge-
rado pela própria natureza. O anúncio de sua vinda, con-
forme com a condição de herói, é portentoso: o silêncio im-
põe-se, para permitir que se escute apenas o “murmurejo 
do Uraricoera”, o paradisíaco espaço tropical. O murmu-
rejo indica o prodígio, o aparecimento de um ser superior 
cujo destino é consumar plenamente a identidade e a sen-
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sibilidade nacionais. O estilo elevado da narração reafirma 
esse destino.

Entretanto, como para conferir humanidade ao mito, 
dá-se a inserção do elemento cômico no elevado e o herói 
se desmitifica: é parido, é “preto retinto e filho do medo 
da noite” e, além do mais, uma “criança feia”. Desta for-
ma, as origens rebaixam-se satiricamente, em benefício da 
caracterização do herói bem brasileiro, o incaracterístico, 
fruto de três raças: a negra, a índia e a branca, todas elas 
presentes já no ato de entrega que é o nascimento. Macu-
naíma é preto, nascido da índia tapanhuma e, ademais, um 
herói de corte europeu. Híbrido, soma de traços opostos, 
ele concentra, como emblema multirracial, as nossas pos-
sibilidades de aquisição de um caráter, que passam neces-
sariamente pelo reconhecimento de nossa pluralidade e 
contradições.

De uma forma ou de outra, Macunaíma cumpre com 
seus desígnios. Ele projeta uma nova ordem e reinventa a 
emoção, ainda que o faça de maneira irreverente, anarqui-
zando os valores sacralizados. Já na configuração de seu 
próprio nome, aliada ao atributo que carrega, o de herói, 
ele encerra as controvérsias de que será porta-voz. Assinala 
Cavalcanti Proença que o nome Macunaíma “contém como 
parte essencial a palavra Maku, e o sufixo aumentativo ima, 
grande. Assim, significará o Grande Mau (K. Grumberg, 
Introdução II). Tipo mitológico, ameríndio, de costumes 
amorais” (1969, p. 26). Macunaíma é, pois, o Grande Mau 
e é também o nosso herói. Frente a tal contradição, ele só 
poderia existir se virado do avesso, como o protagonista da 
picaresca clássica.

O pícaro aparece na literatura num momento de crise 
social, em que os homens valiam por suas origens definiti-
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vamente puras ou impuras. A honra baseada na linhagem 
era o crivo que dividia (como herança vitalícia) os espa-
nhóis dos séculos XVI e XVII em homens dignos ou indig-
nos. O pícaro, colocado à margem da sociedade, denuncia 
esta situação. Macunaíma, por sua vez, nasce num mo-
mento de questionamento da cultura brasileira, de busca 
das raízes nacionais para além das fronteiras estabelecidas 
pelas regiões. Na visão de Mário de Andrade, o primeiro 
passo para a realização da entidade brasileira seria o re-
conhecimento de que os valores plurais e opostos que nos 
determinam são plenamente capazes de estruturar o pen-
samento nacional. Só a partir desta consciência é que pode-
ríamos expandir a cultura, tirá-la da passividade, e integrá-
-la no contexto latino-americano, ou até universalizá-la. É 
isto que Macunaíma procura refletir.

Quanto à dimensão latino-americana, é constante na 
rapsódia a proposta de ruptura de barreiras geográfico-cul-
turais. Nesse sentido, mito, lendas, costumes e tradições 
populares de abrangência continental são inseridos, adap-
tados e transformados na obra para dar conteúdo a ações 
que se desenvolvem num espaço/tempo fantástico, lendá-
rio. O aproveitamento desse material serve como recurso 
de ampliação de fronteiras e ajuda a promover a síntese 
americana, pelo efeito que causa de integração. Ampliação 
e síntese são movimentos que se articulam também atra-
vés das enumerações espaciais que marcam os caminhos 
de fuga do herói; neles, os países de continente e os locais 
brasileiros são misturados, formando um todo que inten-
cionalmente desconhece as especificações geográficas. Por 
outro lado, a preocupação com a América Latina manifes-
ta-se de forma eloquente na passagem em que Macunaíma, 
tendo retornado ao Uraricoera, vai até o Rio Negro em bus-
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ca da consciência que deixara na ilha de Marapatá, antes 
da viagem a São Paulo. Ali chegando, não a encontra, o que 
também não lhe causa nenhum problema. A solução para o 
que seria um impasse é imediata: “Então o herói pegou na 
consciência de um hispano-americano, botou na cabeça e 
se deu bem da mesma forma” (ANDRADE, 1978b, p.130). 
A troca não gera transtorno; há uma aceitação natural da 
nova consciência, evidenciando-se assim a similaridade 
existente entre ambas, similaridade que se intensifica na 
medida em que a consciência diferente não acarreta ne-
nhuma mudança no modo de ser do herói.

Esse aproveitamento do tema da consciência aban-
donada e trocada em Macunaíma serve de reforço às nossas 
comparações. É curioso notar que o motivo aparece já no 
Guzmán de Alfarache com conotação similar a da rapsódia, 
embora no romance espanhol seja enfatizado o efeito ne-
gativo da troca. Guzmán-narrador está tecendo considera-
ções a respeito dos mendigos profissionais de Gênova e em 
determinado momento afirma:

[…] cuando los genoveses ponen sus hijos a la es-
cuela, llevan consigo las conciencias, juegan con 
ellas, allí se las dejan. Cuando barren la escuela y las 
hallan, danlas al maestro. El cual con mucho cuida-
do las guardas en una arca, porque otra vez no se les 
pierdan. Quien después la ha menester, si se acuer-
da dónde la puso, acude a buscarla. Como el maes-
tro guardó tantas y las puso juntas, no sabe cuál es 
de cada uno. Dale la primera que halla y base con 
ella, creyendo llevar suya y lleva la del amigo, la 
del conocido u deudo. Dello resulta que, no trayen-
do ninguno la propia, miran y guardan las ajenas. 
(ALEMÁN, 1972, p. 300)
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Na visão de Guzmán, o reiterado abandono da cons-
ciência e a consequente substituição por qualquer outra é 
uma das causas do depauperamento moral da Espanha:

¡Ah, ah, España! ¡Amada patria, custodia verdadera 
de la fe! Téngate Dios de su mano, y como hay en ti 
mucho desto, también tienes maestros que truecan 
las consciencia y hombres que las traen trocadas. 
Cuántos, olvidados de sí, se desvelan en lo que no 
les toca: la consciencia del otro reprehenden, solici-
tan y censuran. (ALEMÁN, 1972, p. 301)

Em seguida o narrador realiza, por meio do mesmo 
tema, a crítica ao aventureiro que partia de Sevilha para 
explorar o Novo Mundo:

Donde hay muchas escuelas de niños, y 
maestros que guardan conciencias […] es en Se-
villa, de los que se embarcan para pasar la mar, que 
los más dellos, como si fuera de tanto peso y vo-
lumen que se hubiera de hundir el navío con ella, 
así las dejan en sus casas o a sus huéspedes, que 
las guarden hasta la vuelta. Y si después las cobran, 
que para mí es cosas dificultosa, por ser tierra larga, 
donde no se tiene tanta cuenta con las cosas, bien. 
Y si no, tampoco se les da por ellas mucho; y si allá 
se quedan, menos. Por esto en aquella ciudad anda 
la conciencia sobrada de los que se la dejaron y no 
volvieron por ella. (ALEMÁN, 1972, p. 301)

A consciência abandonada no Guzmán e em Macunaí-
ma é metáfora de desgarro, traço conformador do pícaro e 
do herói brasileiro, necessário à consumação da aventura: 
pela sobrevivência, em se tratando do pícaro; pela recupe-
ração do amuleto que lhe assegura a condição de impera-
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dor amazônico, no caso de Macunaíma. Num e noutro, o 
fascínio do anti-herói e a realização do seu destino: andar 
sempre em sentido contrário e revelar verdades escondi-
das, apesar de todas as contradições.

Findamos aqui as nossas comparações, cientes da 
possibilidade de outras mais. Fora dos textos, permitimo-
-nos apenas recordar que Mário de Andrade (1978a) foi 
um leitor atento da picaresca e da literatura que de algum 
modo recupera a figura do aventureiro astucioso, presente 
no folclore mundial, conforme demonstra a “Introdução” 
que escreveu em 1941 para as Memórias de um sargento de 
milícias, de Manuel Antônio de Almeida, na qual não ape-
nas se refere a Leonardo como pícaro, como também o 
aproxima do Lazarilho. Ainda que fora dos textos, tal fato 
alenta as nossas comparações.
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A CoNStRução Do HERói NA 
LitERAtuRA ESPANHoLA1

Joyce Rodrigues Ferraz Infante  
(Universidade Federal de São Carlos)

Costuma-se relacionar a figura do herói a um indi-
víduo exemplar, que se sobressai pelos feitos guerreiros, 
pela coragem e abnegação em prol da comunidade. Na 
Península Ibérica, o período conhecido como Reconquista 
foi propício ao surgimento de histórias e lendas de cava-
leiros que, imbuídos de heroísmo, se arriscaram pela cau-
sa religiosa nas batalhas contra os invasores mulçumanos. 
No século XII, Rodrigo Díaz de Vivar, Mio Cid, imortali-
zado em crônicas, romances e no único cantar de gesta 
conservado quase na íntegra em língua castelhana, con-
verteu-se no arquétipo do cavaleiro cristão nas lutas em 
defesa do território e do cristianismo; no século XV, Rodri-
go Manrique – o homenageado das Coplas a la muerte de su 
padre, poema lírico composto pelo filho, Jorge Manrique 
–, surge como exaltação do cavaleiro cristão, glorificado 
no poema por suas qualidades e ações nas guerras contra 
os infiéis. A expulsão dos mouros de Granada no final do 
século XV e a conclusão da Reconquista não significaram 
o declínio do espírito cavaleiresco, uma vez que a con-

1 Esse texto retoma a fala que apresentei em outubro de 2012 na mesa-redonda Da 
Idade Média à Renascença na Espanha: a literatura entre os heróis e a burguesia, a qual 
tive a satisfação de preparar e compartilhar com o professor Mario M. González 
– que discorreu sobre O banimento da burguesia – no I Congresso Nacional Penín-
sula Ibérica: Antiguidade, Medievo e suas Projeções no séc. xVI, realizado na 
Universidade Federal de Alfenas.
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quista do Novo Mundo levou à valorização de um novo 
modelo de herói idealizado, o cavaleiro andante. Amadis 
de Gaula, protagonista da novela de cavalaria mais po-
pular da Espanha do século XVI, corre terras longínquas 
e luta pela justiça num mundo fabuloso e encantado que 
em nada recorda a geografia ibérica, mas remete o leitor à 
aventura ultramarina e à exploração e ocupação dos terri-
tórios recentemente encontrados. Amadis de Gaula, cava-
leiro exemplar e amante fidelíssimo, servirá de inspiração 
para o mais famoso de todos os heróis da literatura espa-
nhola, Dom Quixote de La Mancha, paródia do cavaleiro 
andante e do herói idealizado.

Mio Cid, Rodrigo Manrique, Amadis de Gaula, Dom 
Quixote... compõem uma galeria de personagens e acon-
tecimentos ficcionais que remetem a uma Espanha imagi-
nada e reelaborada, artística e ideologicamente, primeiro, 
pelos seus criadores e, ao longo do tempo, por cada um de 
seus leitores (RICO, 1998, p. 9).

Mio CiD E RoDRiGo MANRiQuE
Durante o período medieval, o intercâmbio cul-

tural ao longo do Caminho de Santiago foi fundamen-
tal para o desenvolvimento de importantes manifesta-
ções artísticas peninsulares. A arte provençal influen-
ciou tanto o florescimento da lírica galego-portuguesa, 
quanto o desenvolvimento do cantar de gesta em ro-
mance castelhano.

Poucos registros da gesta – ou épica – castelhana che-
garam à atualidade; conservam-se apenas um breve frag-
mento do Poema de Roncesvalles (100 versos), uma parte do 
Poema de las mocedades del Cid (1164 versos) e, quase com-
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pleto, o Poema de Mio Cid (3730 versos).2 Se comparado a 
outras composições épicas medievais da Europa, o Poema 
de Mio Cid se destaca por apresentar alguns elementos ca-
racterísticos, como o realismo, a valorização do dinheiro, 
o humor, a intensidade das relações familiares e a morte 
natural do herói. Além disso, o poema apresenta uma es-
trutura bipartida, pouco comum, mas com um tema uni-
ficador que permeia a obra do início ao fim, a honra. As 
duas situações principais, sequenciais e paralelas, ao redor 
das quais se organiza o poema são o desterro de Rodrigo 
Díaz de Vivar, Mio Cid Campeador, e a afronta de Corpes. 
Em ambas as situações o herói se encontra, inicialmente, 
difamado e necessita agir para recuperar a sua condição de 
homem honrado.

O desterro pode ser visto, em princípio, como uma 
situação de natureza socioeconômica. Mio Cid, vítima 
de calúnias por parte de inimigos da nobreza, é conde-
nado, sem prévio julgamento, ao degredo – tem os bens 
confiscados, é banido dos domínios castelhanos e perde 
o favorecimento do rei Alfonso VI. O desterro significa, 
portanto, a ruína econômica e pessoal do infanção, de sua 
família e de seus seguidores, mais especificamente, a total 
perda de poder e honra, devido ao rompimento do elo 
vassalo/senhor. 

Apesar de ter sido condenado injustamente, Rodrigo 
não assume em nenhum momento uma atitude de revolta 
contra o rei castelhano, submete-se a sua vontade, e, des-
pojado de bens e dignidade, se encaminha para o desterro 
abatido pelas incertezas sobre o seu futuro e a possibili-
2 A única cópia que se conserva do Poema de Mio Cid data de meados do século 
XIV; o original anônimo, segundo estudos de Colin Smith, teria sido composto 
em 1207 – e não em 1140, conforme propõe Ramón Menéndez Pidal (Smith, 1998, 
p. 44).
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dade de retornar a Castela – “D’aqui quito Castiella pues 
que el rey he en ira; / non se si entrare i mas en todos los 
mios días” (12)3–. Como no poema não há ocorrências so-
brenaturais ou maravilhosas, é em sonho que o arcanjo São 
Gabriel se apresenta ao herói para soprar-lhe ao ouvido 
palavras de ânimo e um plano de ação que reverterá a si-
tuação de Mio Cid – “Cavalgad, Çid, el buen Campeador, / 
ca nunqua en tan buen punto cavalgo varon; / mientra que 
visquieredes bien se fara lo to” (19) –. Cavalgar, ou seja, ba-
talhar, lutar contra os mulçumanos e conquistar pelo bra-
ço a estatura de homem virtuoso, poderoso e, finalmente, 
honrado. A partir desse momento, esse será o propósito de 
Mio Cid, fazer-se em terras mouras, recobrar – com acrés-
cimos – o renome e retornar à Castela com o perdão de 
Alfonso VI. Note-se que o percurso do herói a caminho da 
honra pressupõe vitórias sobre os mouros e obtenção de 
despojos, ou seja, riquezas, sem as quais não se conquista 
fama ou poder, daí a fundamental importância do dinheiro 
na obra. 

Por ironia, a primeira ação do herói no sentido de 
recuperar a honra passa pelo embuste de que são vítimas 
os judeus, Raquel e Vidas, no episódio da arca de areia. 
Episódio que se justifica pela necessidade de prover mi-
nimamente o bando para a campanha bélica em terras 
mouras, mas que permanece em aberto, uma vez que Mio 
Cid não cumpre sua parte do acordo. Assegurada a subsis-
tência com o empréstimo dos judeus, o Campeador deixa 
Castela e começam os enfrentamentos contra os inimigos 
de Alfonso VI. Nesse ponto, o destaque do poema – além 
das terríveis e sangrentas descrições bélicas – recai na exal-

3 Poema de Mio Cid (ed. Colín Smith), em todas as citações do poema, o número 
entre parêntesis indica a estrofe a que pertencem os versos transcritos.
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tação do cabedal, derivado de pilhagens e butins – ove-
lhas, vacas, cavalos, roupas, armas, prata, ouro... –, que 
aumenta progressivamente a cada batalha em quantidade 
e em qualidade de objetos, cada vez mais preciosos. Esse 
capital, ao longo do poema, servirá para enriquecer o herói 
e, posteriormente, para estimular o perdão do Rei. Nesse 
sentido, são significativos os momentos em que Rodrigo 
envia a Alfonso VI parte do espólio tomado dos mouros – 
“Al rey Alfonsso que me a airado / quierol enviar en don 
.xxx. cavalos / todos con siellas e muy bien enfrenados, / 
señas espadas de los arzones colgadas” (40) –. Ao receber 
o seu primeiro quinhão, o Monarca, ao contrário do que se 
podia supor, aceita, agradecido, sua cota-parte e retribui a 
declaração de fidelidade do Campeador, permitindo a inte-
gração de súditos castelhanos ao seu bando.

A tomada de Valência coroa a campanha de Mio Cid 
em terras mouras e converte o desterrado em rico e po-
deroso senhor. Para ratificar sua lealdade, Rodrigo envia, 
uma vez mais, precioso quinhão a Alfonso VI. Diante das 
evidências de que Rodrigo havia conquistado glória e po-
der, ao monarca castelhano não resta alternativa, senão li-
bertar a esposa e as filhas de Rodrigo, que estavam reclusas 
no Monastério de Cardeña, e conceder o perdão ao vassalo 
degredado – “Dixo el rey: ¡Esto fere d’alma e de coraçon! 
/ Aquí vos perdono e dovos mi amor, / [y] en todo mio 
reino parte desde oy” (104) –. Ressalte-se que à progressiva 
ascensão de Rodrigo à riqueza e ao poder – materializada 
nos despojos enviados ao rei – corresponde a diminuição 
gradativa da hostilidade de Alfonso VI. Por outro lado, a 
escalada do infanção gera a cobiça dos infantes de Carrión, 
nobres leoneses, que pedem ao rei as filhas de Rodrigo 
Díaz em casamento.
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O casamento das filhas de Mio Cid com os infantes 
de Carrión motiva a segunda situação principal do poema, 
a Afronta de Corpes, de natureza familiar e política. No-
vamente, se observa a queda de Mio Cid, vítima de uma 
traição, seguida de uma ascensão triunfal e dignificante. 

Realizadas as bodas, os infantes se instalam em Va-
lência e, em duas ocasiões – uma cômica, a fuga de um 
leão no palácio, e outra, bélica, a batalha contra as forças 
de Marrocos – mostram-se covardes e são motivo de bur-
las e admoestações por parte dos homens de Rodrigo. Hu-
milhados, os soberbos infantes decidem vingar-se de Mio 
Cid na pele das esposas, açoitando-as e abandonando-as 
em Corpes, a caminho de Carrión. Mio Cid, sentindo-se 
afrontado pelos genros – a quem havia obsequiado, além 
das filhas, uma grande quantidade de dinheiro e precio-
sidades (trezentos mil marcos, mulas e palafréns, cavalos 
fortes e corredores, muitas vestes, duas espadas, a Colada 
e a Tizon) – exige justiça de Alfonso VI, lembrando-lhe que 
ele havia sido o mentor dos infelizes casamentos – “cuemo 
yo so su vassallo y el es mio señor / desta desondra que 
me an fecha los ifantes de Carrion / quel pese al buen rey 
d’alma e de coraçon. / El caso mis fijas, ca non gelas di yo” 
(133) –. Para deliberar sobre o ocorrido, o rei convoca o Tri-
bunal de Cortes na cidade de Toledo. Note-se que Rodrigo 
não pretende que o tribunal julgue os infantes por haverem 
maltratado e abandonado suas filhas, pois essa responsa-
bilidade cabe ao rei, que foi quem as casou; o que exige é a 
restituição dos bens – as espadas, o dinheiro e demais ob-
jetos – e, sobretudo, o desagravo de sua honra por meio de 
duelo. O tribunal considera justo o pleito de Mio Cid pelos 
bens, mas, alegando a inferioridade nobiliária do Campea-
dor – infanção – em relação aos infantes – condes –, nobres 
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leoneses discordam quanto ao desagravo da honra.4 Alfon-
so VI põe fim à contenda ao considerar justa a demanda 
de Mio Cid pelo duelo – “Los que na rebtado lidiaran, ¡sin 
salve Dios!” (149) –.

Se no episódio do desterro Mio Cid luta contra os ini-
migos do rei, no Tribunal de Cortes, precisa vencer os alia-
dos de Alfonso VI que o consideram de inferior extração. 
Ao triunfar em Toledo, Rodrigo, além de desagravar a hon-
ra, apaga as diferenças de estirpe, e abre uma brecha para 
a meritocracia. Entretanto, a definitiva consagração perante 
os nobres acontece no momento em que surgem no Tribunal 
mensageiros com a missão de solicitar a Mio Cid as filhas 
para os infantes de Navarra e Aragão. O segundo casamento 
de Elvira e Sol, desta vez com membros da realeza, coloca 
Rodrigo e seus descendentes no mais alto patamar da no-
breza castelhana e, juntamente com a sentença da corte, ins-
taura uma nova ordem social na qual poder político e honra 
não se vinculam ao nascimento, mas ao mérito pessoal. Con-
tudo, é preciso salientar que Mio Cid não se contrapõe ao 
sistema monárquico medieval, ao contrário, esforça-se para 
reintegrar-se ao sistema e ser tratado de acordo com o seu 
merecimento. Rodrigo Díaz opõe-se, isso sim, a certos se-
tores da nobreza, que para conservar os seus privilégios de 
classe, defendem valores nocivos para o Estado. 

Não menos importante do que os aspectos socioeco-
nómicos e políticos é o aspecto religioso que subjaz ao tex-
to. A Reconquista, pano de fundo do Poema de Mio Cid, le-
gitima as ações guerreiras do herói, que combate em nome 
de Deus e da Igreja. Ao longo do texto são constantes as 
4 Os traidores de Castela e inimigos do Mio Cid – os que conseguiram o seu des-
terro e os infantes de Carrión– são nobres leoneses. No final do poema, o triunfo 
de Mio Cid evidencia, além da intenção antinobiliária, o desejo de glorificar os 
castelhanos ante os leoneses (BLANCO AGUINAGA, 2000, p.65).
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evocações a Deus, à Virgem Maria e a Santiago, guardiães 
da causa; bem como as alusões à luta contra os mouros 
como uma manifestação da vontade divina; há também a 
figura do sacerdote militar, o bispo Jerônimo; essas e outras 
referências conferem ao poema uma atmosfera religiosa e 
à atividade bélica de Rodrigo uma aura santa. Ainda que, 
sob a bandeira religiosa, manifeste-se o desejo pelo butim, 
pela riqueza e pelo poder, os propósitos de Mio Cid são 
elevados e se concretizam na guerra contra os inimigos da 
cristandade. Pelos seus feitos e virtudes, Rodrigo Diaz de 
Vivar converteu-se em modelo de cavaleiro cristão, em he-
rói da Reconquista, e em símbolo de uma Espanha que, em 
sua época, começava a configurar-se à medida que os mul-
çumanos eram derrotados.

No século XV, se desenvolve nas cortes castelhanas o 
fenômeno dos cancioneiros, antologias de poesia lírica que 
reúnem composições de poetas de diferentes estratos so-
ciais. Os cancioneiros satisfaziam a necessidade de leitura 
nas cortes e palácios, em tempos de incipiente humanismo 
e propagação da cultura. Nobres cavaleiros dedicavam-se 
à poesia – de tema amoroso, sobretudo – com o mesmo 
ímpeto que acudiam às justas, à caça e às guerras. O aris-
tocrata Jorge Manrique foi um típico homem de armas e 
letras. Nasceu por volta de 1440 numa das mais antigas e 
importantes famílias da nobreza espanhola, os Manrique 
de Lara. Soldado, como os antepassados, morreu em bata-
lha na guerra pela sucessão de Castela em 1479. Seu nome, 
certamente, figura entre os heróis da Espanha, pois deu a 
vida para defender o direito de Isabel, a Católica, ocupar o 
trono castelhano em detrimento de Joana, a Beltraneja. A 
fama de Jorge Manrique, no entanto, mais do que a feitos 
guerreiros, deve-se, especificamente, a uma composição 
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poética, que trata de um tema especialmente dolorido para 
o poeta: a morte do pai, o condestável D. Rodrigo Manri-
que. Coplas a la muerte de su padre é um dos mais bonitos 
poemas da literatura espanhola. A beleza do texto não se 
encontra na originalidade – uma vez que o poeta utiliza os 
tópicos comuns e o pensamento tradicional da época sobre 
o assunto –, mas na forma como Jorge Manrique recria e 
revitaliza a tradição para elevar a figura de seu homena-
geado ao mais alto grau de grandeza e heroísmo.

As Coplas possuem 40 estrofes – de redondilhas e 
seus quebrados – ao longo das quais o poeta desenvolve 
uma reflexão filosófico-cristã sobre a existência com o pro-
pósito de compreender a eterna oposição entre a tempora-
lidade e a eternidade e, assim, perscrutar o destino de seu 
pai. Para alcançar o seu desígnio, Jorge Manrique investiga 
grandes temas do pensamento humano: o juízo do mundo, 
a fugacidade e o tempo, a fortuna e a morte.

O poema se inicia com considerações gerais de ca-
ráter filosófico e universal sobre a fugacidade da vida, a 
instabilidade das coisas do mundo, a ilusão dos poderes e 
dos prazeres terrenos. Manrique propõe uma valoração do 
mundo conforme a doutrina cristã: esta vida, quando bem 
utilizada, é o caminho para a vida eterna, verdadeira. 

Este mundo es el camino
para el otro, qu’es morada
sin pesar;
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
sin errar.5

Depois das considerações gerais, o poeta utiliza a 
5 Todas as citações de estrofes ou partes de estrofes de “Coplas a la muerte de su 
padre”foram transcritas de Poesía, de Jorge Manrique.
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convenção retórica do ubi sunt para evocar sete mortos 
ilustres, reis e nobres castelhanos, com a finalidade de com-
provar o juízo contrário às vaidades do mundo.

¿Qué se hizo el rey don Joan?
Los infantes d’Aragón
¿qué se hizieron?
¿Qué fue de tanto galán, 
qué de tanta invención 
como truxeron?

Os mortos evocados por Manrique (o rei D. Juan, os 
infantes de Aragão, Enrique IV, o príncipe D. Alfonso, o 
condestável D. Álvaro de Luna e os favoritos Juan de Pa-
checo e Beltrán de la Cueva), contemporâneos dos leitores 
da corte, conferem ao poema uma dimensão de humanida-
de que prenuncia a apresentação do homenageado. Enfim, 
todas as reflexões anteriores prepararam o momento em 
que Rodrigo Manrique surge no poema como o mais valo-
roso dos mortos: 

Aquel de buenos abrigo,
amado, por virtuoso,
de la gente,
el maestre don Rodrigo
Manrique, tanto famosoe tan valiente.

Depois de dedicar algumas estrofes à convenção re-
tórica, o poeta se deixa levar pela sensibilidade e começa a 
traçar o perfil de D. Rodrigo, destacando os seus méritos 
guerreiros e morais. Em primeiro lugar, ressalta que a vida 
do condestável não foi opulenta de riquezas, que não dei-
xou grandes tesouros e que ganhou pelo braço nas batalhas 
contra os mouros seus bens e vassalos:

Non dexó grandes tesoros, 
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ni alcançó muchas riquezas
ni vaxillas;
mas fizo guerra a los moros
ganando sus fortalezas
e sus villas.

O desapego ao dinheiro não apenas certifica o desen-
gano de Rodrigo Manrique em relação às coisas do mun-
do, como intensifica os seus altos propósitos bélicos na luta 
contra os infiéis à cristandade. O poeta termina de traçar o 
breve perfil de D. Rodrigo, salientando que durante toda a 
vida lutou contra tiranos e mouros, que serviu a Deus e a 
seus reis e que os seus bens e estados foram ganhos pelas 
mãos e não concedidos por favores reais.

Rodrigo Manrique é retratado como um homem per-
feito, modelo de virtudes, um novo Cid, que dedicou sua 
longa vida de cavaleiro cristão à religião e à pátria. O poe-
ma termina no momento em que o condestável se encontra 
com a Morte em sua casa na Vila de Ocaña. A Morte se 
apresenta personificada ao cavaleiro e, com dignidade, o 
anima a aceitar a passagem, explicando-lhe os significados 
da vida, de acordo com as ações praticadas: a vida tempo-
ral e a vida da fama são perecedouras; a vida das orações 
e a das lutas contra os mouros conduzem à eternidade. A 
Morte conclui, então, que a existência de D. Rodrigo não 
foi em vão, pois lhe dá acesso à vida eterna.

E pues vos, claro varón,
tanta sangre derramastes
de paganos,
esperad el galardón
que en este mundo ganastes
por las manos;
e con esta confiança
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e con la fe tan entera
que tenéis,
partid con buena esperança,
qu’estotra vida tercera
ganaréis.

A certeza da eternidade faz com que D. Rodrigo 
Manrique se entregue à vontade de Deus e se deixa morrer 
com alegria, em sua casa, cercado pela família e criados. No 
final da última estrofe, o poeta rompe definitivamente com 
o distanciamento retórico e aflora, em primeira pessoa, no 
poema, instaurando uma pessoalidade sensível e emotiva:

Assí, con tal entender,
todos sentidos humanos
conservados,
cercado de su mujer
y de sus hijos e hermanos
e criados,
dio el alma a quien gela dio
(el cual la ponga en el cielo
en su gloria),
que aunque la vida perdió,
dexónos harto consuelo
su memoria. 

A rara sensibilidade que permeia o poema não es-
conde a clara visão de mundo que subjaz à exaltação do 
cavaleiro cristão medieval, forjado na figura idealizada de 
Rodrigo Manrique: a legitimação da Reconquista, apresen-
tada como uma guerra santa contra os infiéis ou hereges, 
que representam uma constante ameaça para a cristandade 
e para os seus interesses hegemônicos.
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AMADiS DE GAuLA E DoM QuixotE
Após a tomada de Granada, último reino islâmico 

da Península Ibérica, em 1492, o espírito da Reconquista 
permanecerá vivo na Espanha do século XVI, durante o 
processo de invasão e colonização do território americano. 
Nesse período, surge na literatura em língua castelhana 
um novo modelo de herói idealizado na figura do cavalei-
ro andante, Amadis de Gaula. Se os heróis do Poema de Mio 
Cid e das Coplas a la muerte de su padre remetem às figuras 
históricas de Rodrigo Díaz de Vivar e Rodrigo Manrique, 
e, portanto, a um contexto de “verdade”, Amadis de Gaula 
é puro fruto de imaginação e “fingimento”.

A primeira edição de Amadis de Gaula – impressa em 
Zaragoza, em 1508 – traz Garci Rodríguez de Montalvo como 
autor-reelaborador dos três primeiros livros – “que por falta 
de los malos escriptores o componedores muy corruptos y 
viciosos se leían” (MONTALVO, 1998, p. 54). – e translador6 
e emendador do quarto livro, os quais, originalmente teriam 
sido escritos por um português e circulavam na península 
desde o século XIV. Montalvo aproveita o ambiente bélico 
proporcionado pela tomada de Granada – “aquella santa 
conquista (…) en lo tocante a los esfuerzos de los caballer-
os, en las revueltas, escaramuzas y peligrosos combates...” 
(MONTALVO, 1998, p. 52) – para apresentar as aventuras de 
Amadis de Gaula, considerando que o fruto proveitoso de 
“los buenos exemplos y doctrinas” (MONTALVO, 1998, p. 
53) pode ser extraído tanto das histórias fingidas como das 
verdadeiras. Termina o prólogo declarando que a história 
está dotada de muitos ensinamentos cristãos que serão de 
proveito para cavaleiros mancebos e anciãos.

6 Palavra que aparece no texto original, “trasladando y enmendando”, e que pode 
significar: copiar, transcrever, traduzir, corrigir.
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Não se trata de uma obra original, uma vez que Ama-
dis de Gaula pertence à tradição arturiana com claras remi-
niscências das novelas bretãs: o retrato físico e moral do he-
rói, Amadis, é praticamente o mesmo de Tristão, Lançarote 
ou mesmo Galaaz; a concepção mitológica da obra também 
é similar: gigantes e anões, feiticeiras e magos, florestas e 
fontes encantadas; assim como o tempo e o espaço que per-
tencem ao universo do maravilhoso, apesar das referências 
geográficas que aparecem na obra – Bretanha, Escócia, Di-
namarca, Constantinopla. 

Num ambiente que em nada recorda as paisagens 
ibéricas atua o herói, Amadis de Gaula, movido pelo amor 
de sua dama, Oriana, e pela ambição de obter honra e fama. 
Nos dois primeiros livros o protagonista enfrenta uma sé-
rie de aventuras exageradas e inverossímeis e circunstân-
cias adversas que servirão para comprovar que Amadis é o 
mais valente dos cavaleiros e o mais leal dos amantes. No 
terceiro livro, Amadis, agora, o Cavaleiro da Verde Espada, 
trava uma dura batalha contra Endriago, o diabo, da qual 
sai vencedor, graças à ajuda divina – “rogando a Dios le 
ayudase en aquel peligro, que por su servicio se queria po-
ner” (MONTALVO, 1998, p. 52) – e à força que lhe confere 
o amor de Oriana – “que no solamente tengo delante de mí 
su sabrosa menbranza, mas su propia persona y mis ojos 
la ven y me está diciendo que la defienda yo desta bestia 
mala” (MONTALVO, 1998, p. 54) –. Ao combater o diabo, 
que representa os pecados do mundo, Amadis é o cavaleiro 
cristão que se arma para defender o ideal religioso – que 
em nenhum momento exclui o amoroso – numa luta épica 
e sangrenta que quase termina com a morte do herói. A 
concepção de Amadis de Gaula é essencialmente heroica e 
lírica, pagã e cristã, e o autor incorporou ao ambiente amo-
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roso, bélico e maravilhoso das narrativas bretãs, a religiosi-
dade cristã medieval. 

Enorme foi a popularidade de Amadis de Gaula du-
rante todo o século XVI na Península Ibérica e em outros 
países da Europa. A estrutura novelesca, o tipo de fanta-
sia, a intenção moral e social agradaram aos leitores que 
fizeram imprimir dezenas de edições, traduções e conti-
nuações do livro entre 1508 e 1600. O sucesso de Amadis 
de Gaula provocou também uma proliferação de livros de 
cavalaria, a maioria de qualidade duvidosa. Um dos fato-
res que contribuíram para o êxito do gênero na Espanha 
relaciona-se à conquista da América, e às histórias que se 
contavam do Novo Mundo, para os conquistadores espa-
nhóis: lugar de criaturas e paisagens tão fantásticas quanto 
as descritas nos livros. 

Miguel de Cervantes foi um dos apreciadores de 
Amadis de Gaula, livro que homenageia e parodia nas pági-
nas de Dom Quixote de La Mancha, a conhecida história do 
velho fidalgo que, de tanto ler novelas de cavalaria, perde 
o juízo, converte-se em cavaleiro andante e sai pelo mundo 
em busca de aventuras e de tortos a serem desfeitos. O que 
pretende o fidalgo não é apenas imitar as qualidades dos 
heróis – a valentia, a honradez, a cortesia –, mas ser um 
autêntico cavaleiro andante, o que significa transformar a 
sua vida num enredo de novela de cavalaria. A comicida-
de – e também a melancolia – do personagem surge tan-
to da impossibilidade de ajustar a realidade circundante 
aos seus desígnios – a Espanha do início do século XVII 
é incompatível com a fantasia antiquada dos livros de ca-
valaria – como da disparatada ideia de que um homem co-
mum, de cinquenta anos, sem título de nobreza ou posses, 
possa se transformar num herói aos moldes de Amadis de 
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Gaula. A luta de Dom Quixote, portanto, não será contra 
mouros, nem contra criaturas infernais; será uma luta in-
dividual em defesa da legitimidade dos valores em que 
acredita. Dom Quixote, a cada aventura, terá que sobrepor 
o seu quimérico heroísmo às circunstâncias adversas im-
postas por uma realidade que já não comporta o universo 
dos heróis cavaleiros.
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o CuRRíCuLo DA LiCENCiAtuRA EM 
ESPANHoL: CoNStAtAçÕES E REFLExÕES

Luciana Maria Almeida de Freitas (UFF-Niterói)

A Mario González, formador de gerações de professores de 
espanhol no Brasil.

O currículo é lugar, espaço, território. O currícu-
lo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, 
percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, cur-
riculum vitae: no currículo se forja nossa identidade. 
O currículo é texto, discurso, documento. O currículo 
é documento de identidade (SILVA, 2007, p.150).

Currículo é um tema muito amplo e complexo, como 
se pode observar na citação acima. Neste texto, que se 
aproxima mais de um ensaio, busca-se não a apresentação 
dos resultados de um projeto de pesquisa ou de uma pro-
posta para a formação de professores, mas uma exposição 
de ideias, de críticas, de reflexões sobre o currículo dos cur-
sos de Letras em geral e, mais especificamente, dos cursos 
de licenciatura em Letras/Espanhol. 

Neste artigo entende-se currículo como discurso, 
como resultado de uma seleção, de um conjunto de esco-
lhas, pautada em uma concepção teórica que indica “quais 
conhecimentos devem ser selecionados, [e] buscam justifi-
car por que ‘esses conhecimentos’ e não ‘aqueles’ devem 
ser selecionados” (SILVA, 2007, p.15). Como construção 
discursiva, ele é linguístico e histórico, posto que relacio-
nado de forma inexorável ao espaço-tempo no qual e para 
o qual foi elaborado. 
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Ainda segundo Silva (2007), o currículo envolve uma 
perspectiva de futuro: os conhecimentos selecionados – de 
acordo com a teoria que o fundamenta – propõem-se a mo-
dificar os estudantes que são a ele submetidos. Se, na cons-
trução do currículo escolar, a pergunta-chave seria, “qual o 
tipo de ser humano desejável para um determinado tipo de 
sociedade” (SILVA, 2007, p.15), no caso deste texto, em que 
se discute o currículo universitário voltado para a forma-
ção do professor de espanhol, a pergunta seria, portanto, 
qual o perfil de docente desejável para as escolas brasilei-
ras na atualidade.

Para desenvolver tais discussões, parte-se de quatro 
constatações que são, também, seções nas quais este artigo 
se organiza: 1ª) pouco se produz e se discute sobre o cur-
rículo da licenciatura em Espanhol; 2ª) o curso de Letras é 
composto por quase as mesmas disciplinas desde 1939; 3ª) o 
curso de Letras é endógeno; 4ª) todas as disciplinas do cur-
so de licenciatura formam professores. Após debater essas 
questões, encerra-se o texto com algumas palavras finais.

1ª CoNStAtAção: PouCo SE PRoDuz 
E SE DiSCutE SoBRE o CuRRíCuLo DA 
LiCENCiAtuRA EM ESPANHoL

Há muitas pesquisas que abordam o ensino e a edu-
cação linguística em espanhol na escola. São tantas que se-
quer é possível mencionar algumas sem omitir dezenas (ou 
talvez centenas) de outras. Para atestá-lo, bastaria obser-
var, por exemplo, o volume de trabalhos apresentados nos 
eventos acadêmicos que tematizam os estudos hispânicos.

No entanto, a produção sobre a formação de pro-
fessores de espanhol ainda é bastante reduzida. Em uma 
verificação no banco de teses da Capes (2013), usando 
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como amostra o ano-base 2012 e como assunto a palavra 
“espanhol”, obteve-se um retorno de 212 teses e disser-
tações. Analisando cada uma delas pelo título, resumo e 
observando também o programa de pós-graduação onde 
o trabalho foi realizado, chegou-se a um total de 51 traba-
lhos sobre ensino, educação linguística ou aquisição de es-
panhol. Nesse total, verificou-se a existência de pesquisas 
com foco em âmbitos diversos, como a educação básica, 
a universidade, os fins específicos, a formação continuada 
e alguns sem indicação, no resumo, do público envolvido 
na investigação. Veja-se o resultado relativo aos assuntos 
específicos no gráfico abaixo:

Gráfico 1: Trabalhos sobre ensino, educação linguística e 
aquisição em espanhol defendidos em 2012

Pode-se observar que 27 teses e dissertações enfo-
cavam a educação básica; dentre essas, apenas duas de-
batiam a questão do currículo. Dezesseis pesquisas abor-
davam o espanhol na universidade e quase todas elas se 
centravam em crenças de professores em formação ou 
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analisavam a produção oral e escrita desses estudantes. 
Somente quatro abordavam, de forma mais específica, a 
formação docente: três analisavam crenças e uma, crenças 
e programas de disciplinas. Foram encontradas, ainda, 
outras oito teses e dissertações: duas sobre formação con-
tinuada, três sobre espanhol para fins específicos e três 
que não especificam, em seus títulos e resumos, o público 
com o qual trabalhavam.

Esses dados permitem confirmar a primeira constata-
ção: se produz mais sobre o espanhol na escola do que sobre 
a formação de professores. Até mesmo quando os sujeitos 
de pesquisa são estudantes universitários, em poucos casos 
o objeto dessas pesquisas era a formação. Dos dezesseis tra-
balhos feitos para graduandos, a maioria, doze pesquisas, 
não parece ter, pelo menos pelo que dizem seus resumos, 
uma preocupação com a formação docente, pois consideram 
os alunos de graduação como quaisquer outros aprendizes 
de espanhol e não como futuros professores.

E o currículo? Esse é o eterno esquecido. Esquecido 
na escola, pois apareceu em apenas dois trabalhos sobre a 
educação básica e em nenhum sobre a educação superior.

Para confirmar essa primeira constatação, foi realiza-
da outra busca no mesmo banco de teses, desta vez com as 
palavras-chave “espanhol” e “currículo” ao mesmo tempo 
(opção “todas as palavras”, para que os resultados envol-
vessem trabalhos nos quais ambas as palavras apareces-
sem). Não foi especificado o ano da consulta, com o objeti-
vo de que abarcasse todo o período da base de dados, que é 
de 1987 a 2012. Houve 83 resultados, dos quais, após leitu-
ra dos resumos, verificou-se que somente 22 efetivamente 
enfocavam o currículo de Espanhol, distribuídos conforme 
o Gráfico 2:
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Gráfico 2: Trabalhos sobre currículo de Espanhol de 1987 
a 2012

De acordo com o gráfico, em todo o período disponí-
vel para consulta (1987-2012), ou seja, em 25 anos de produ-
ção de teses e dissertações, houve apenas catorze trabalhos 
sobre o currículo da educação básica e oito sobre o currícu-
lo do curso de licenciatura em Letras/Espanhol. Embora a 
produção acadêmica, obviamente, não se restrinja a teses e 
dissertações, elas representam aquilo que se valoriza ou não 
como objeto de pesquisa e, portanto, os números encontra-
dos são bastante significativos e indicam que as pesquisas 
sobre currículo de Espanhol são, de fato, escassas.

Além de se produzir pouco sobre currículo, há tam-
bém insuficientes discussões sobre esse tema. Ele acaba 
sendo pauta somente quando a questão é uma reformu-
lação curricular, quase sempre imposta por alguma nova 
legislação educativa. Muitas vezes, lamentavelmente, o 
que somos obrigados a rever sequer por imposição legal é 
aquilo que desejamos e julgamos necessário rever. 
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Em 2002, após a aprovação das Resoluções n. 1 e n. 
2 do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno, 
que, respectivamente, instituíram as Diretrizes Curricula-
res Nacionais para a formação de professores em cursos de 
licenciatura e a carga horária de referidos cursos, todas as 
Instituições de Ensino Superior que ofereciam licenciaturas 
precisaram rever seus currículos. Esse momento poderia 
ter proporcionado uma oportunidade para (re)pensar cur-
rículo e formação. No entanto, a pesquisa de Gil (2011), que 
teve como objeto o processo de reforma da UERJ, verificou 
que a questão terminou convertendo-se em uma mera dis-
puta de carga horária. Claro que essa observação de Gil 
(2011) não pode ser generalizada, mas é bastante sintomá-
tico que os resultados da única pesquisa no espanhol a res-
peito do processo de reforma tenha sido dessa natureza.

Cumpre a ressalva de que alguns eventos acadêmicos 
da área vêm, nos últimos anos, contando com mesas redondas 
e outros tipos de debates acerca do currículo das licenciaturas 
como, por exemplo, a mesa de abertura do XV Congresso Bra-
sileiro de Professores de Espanhol, em Recife/ 2013, intitulada 
O currículo dos estudos hispânicos no contexto universitário brasilei-
ro, onde uma primeira versão deste artigo foi apresentada.

Para concluir esta seção, é necessário indagar: por 
que se produz e se discute pouco sobre currículo do curso 
de Licenciatura em Letras/Espanhol? Haverá um entendi-
mento de que não há pauta para tal discussão?

2ª CoNStAtAção: o CuRSo DE LEtRAS 
É CoMPoSto PoR QuASE AS MESMAS 
DISCIPLINAS DESDE 1939

O ponto de partida da formação de professores em 
nível superior no Brasil foi o Decreto-lei n. 1.190, de 4 de 
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abril de 1939 (BRASIL, 1939), que dá organização à Facul-
dade Nacional de Filosofia (FREITAS, 2012):

Art. 1º A Faculdade Nacional de Filosofia, 
Ciências e Letras, instituída pela Lei n. 452, 
de 5 de julho de 1937, passa a denominar-
se Faculdade Nacional de Filosofia. Serão as 
seguintes as suas finalidades: 
a) preparar trabalhadores intelectuais para o 

exercício das altas atividades de ordem de-
sinteressada ou técnica; 

b) preparar candidatos ao magistério do ensino 
secundário e normal; 

c) realizar pesquisas nos vários domínios da 
cultura, que constituam objeto de ensino.

[...]

Art. 51. A partir de 1 de janeiro de 1943 será 
exigido:
a) para o preenchimento de qualquer cargo 

ou função do magistério secundário ou 
normal, em estabelecimento administrado 
pelos poderes públicos ou por entidades 
particulares, o diploma de licenciado cor-
respondente ao curso que ministre o ensino 
da disciplina a ser lecionada;

Esse decreto, conforme se explicita nos artigos acima, 
pela primeira vez determina a necessidade de uma forma-
ção específica para o exercício do magistério secundário e 
normal. Ao mesmo tempo, ele define o padrão de funcio-
namento para os então recém-criados cursos de Letras.

Nele também estão determinadas as disciplinas do 
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curso de Letras Neolatinas, embrião do que hoje é o curso 
de Letras/Espanhol:

Art. 17. O curso de Letras Neolatinas será de três 
anos e terá a seguinte seriação de disciplinas:

Primeira série
1. Língua Latina.
2. Língua e Literatura Francesa.
3. Língua e Literatura Italiana.
4. Língua Espanhola e Literatura Espanhola e 

Hispano-Americana.

Segunda série
1. Língua Latina.
2. Língua Portuguesa.
3. Língua e Literatura Francesa.
4. Língua e Literatura Italiana.
5. Língua Espanhola e Literatura Espanhola e 

Hispano-Americana.

Terceira série
1. Filologia Românica.
2. Língua Portuguesa.
3. Literatura Portuguesa e Brasileira.
4. Língua e Literatura Francesa.
5. Língua e Literatura Italiana.
6. Língua Espanhola e Literatura Espanhola e 

Hispano-Americana.

Excluídas as disciplinas de Língua e Literatura France-
sa e Italiana, que não vêm ao caso para se pensar a formação 
do professor de espanhol, restam os seguintes componentes 
curriculares: Língua Latina, Filologia Românica, Língua Es-
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panhola, Literatura Espanhola e Hispano-Americana, Lín-
gua Portuguesa, Literatura Portuguesa e Brasileira.

O decreto de 1939 também foi o responsável pelo 
estabelecimento do formato 3+1, ou seja, a formação do 
professor constituída por três anos de bacharelado acres-
cido de um ano de disciplinas pedagógicas para obtenção 
do diploma de licenciatura (FREITAS, 2012). Dessa forma, 
para estar habilitado ao exercício da docência, caberia ao 
bacharel em Letras Neolatinas realizar o curso de Didática:

Art. 20. O curso de Didática será de um ano e 
constituir-se-á das seguintes disciplinas:
1. Didática Geral.
2. Didática Especial.
3. Psicologia Educacional.
4. Administração Escolar.
5. Fundamentos Biológicos da Educação.
6. Fundamentos Sociológicos da Educação.

Para desenvolver essa segunda constatação, será uti-
lizado como parâmetro de comparação o currículo atual do 
curso de Licenciatura em Letras (Português-Espanhol) da 
Universidade Federal Fluminense, instituição onde atuo. 
A UFF é, também, uma das mais antigas universidades do 
país a formar professores de espanhol, pois seu curso de 
Letras tem origem na Faculdade Fluminense de Filosofia, 
cuja graduação em Letras Neolatinas foi criada em 1951 
(PARAQUETT, 2006).

Estes são os componentes curriculares atuais da Li-
cenciatura em Letras (Português-Espanhol) da Universida-
de Federal Fluminense (UFF, 2013):

Linguística I a III
Teoria da Literatura I e II



242 Antonio R. EstEvEs  •  MAgnóliA BRAsil BARBosA do nAsciMEnto (oRgs.)

Língua Portuguesa I a VIII
Literatura Brasileira I a III
Literatura Portuguesa I e II
Matrizes Clássicas
Critica Textual/Ecdótica I
Latim Básico I e II
Língua Espanhola I a IX
Matrizes Culturais Espanholas
Matrizes Culturais Hispano-Americanas
Literatura Espanhola I a III
Literatura Hispano-Americana I a III
Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas 
Estrangeiras – Espanhol
Organização da Educação no Brasil
Didática
Pesquisa e Prática de Ensino I a IV
Psicologia da Educação
Libras
Eletiva (30h)
Optativas (120h)
Atividades Complementares

Se compararmos esses componentes de um currículo 
em vigor com as disciplinas instituídas pelo Decreto de 1939, 
observamos que todas aquelas que estavam presentes em 
1939, também estão no currículo atual da UFF, exceto Filolo-
gia Românica que, embora não apareça com essa designação, 
pertence ao mesmo âmbito e é abordada como conteúdo pro-
gramático em Critica Textual/Ecdótica I (IL/UFF, 2006). 

Por sua vez, como disciplinas novas no currículo 
atual, há Linguística, Teoria da Literatura, Linguística Apli-
cada ao Ensino de Línguas Estrangeiras, Libras e Pesquisa 
e Prática de Ensino. No entanto, existe a possibilidade de 
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que os conteúdos de Linguística e de Teoria da Literatu-
ra estivessem presentes, já nos anos 40, nos componentes 
de Língua e de Literatura, considerando que eram campos 
do saber instituídos naquela época. Por exemplo, Princí-
pios de Linguística Geral, de Mattoso Câmara, foi publicado 
por primeira vez em 1941 e Teoria da Literatura, de Estêvão 
Cruz, em 1935. O mesmo não se pode dizer de Linguística 
Aplicada ao Ensino de Línguas Estrangeiras, de Pesquisa e 
Prática de Ensino (cujos conteúdos versam sobre Educação 
Linguística) e de Libras, que não existiam como campos do 
saber naquela época. 

Há, ainda, disciplinas no currículo atual da UFF que 
não aparecem em 1939, como Matrizes Culturais Espa-
nholas e Hispano-americanas, Crítica Textual/Ecdótica e 
Organização da Educação no Brasil. No entanto, se obser-
vadas suas ementas, objetivos e conteúdos programáticos 
(IL/UFF, 2006), verifica-se que abordam questões que po-
deriam ser tratadas em disciplinas previstas pelo Decreto 
de 1939, como em Literatura Espanhola e Hispano-Ame-
ricana, Filologia Românica e em alguns componentes do 
curso de Didática. 

É importante observar que o cerne do currículo, as 
disciplinas que ocupam a maior parte da carga horária de 
ambos os cursos, o de 1939 e o atual, é o mesmo: Língua 
Portuguesa, Literatura Brasileira e Portuguesa, Língua Es-
panhola, Literatura Espanhola e Hispano-americana.

Façamos mais duas comparações. Por exemplo, para 
os cursos de Filosofia e de Geografia e História, o Decreto 
de 1939 previa:

Art. 9º O curso de Filosofia será de três anos e 
terá a seguinte seriação de disciplinas: 
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Primeira série
1. Introdução à Filosofia. 
2. Psicologia. 
3. Lógica. 
4. História da Filosofia. 

Segunda série
1. Psicologia. 
2. Sociologia. 
3. História da filosofia. 

Terceira série
1. Psicologia. 
2. Ética. 
3. Estética. 
4. Filosofia geral. 
[...]

Art. 14. O curso de Geografia e História será 
de três anos e terá a seguinte seriação de 
disciplinas: 

Primeira série
1. Geografia Física. 
2. Geografia Humana. 
3. Antropologia. 
4. História da Antiguidade e da Idade Média. 

Segunda série
1. Geografia Física. 
2. Geografia Humana. 
3. História Moderna. 
4. História do Brasil. 
5. Etnografia. 
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Terceira série
1. Geografia do Brasil. 
2. História Contemporânea. 
3. História do Brasil. 
4. História da América. 
5. Etnografia do Brasil. 

Da mesma forma que se comparou o rol de discipli-
nas previsto no Decreto para Letras Neolatinas e um curso 
de licenciatura em Letras/Espanhol atual, o mesmo será 
feito com relação aos cursos de Filosofia e de História.

No currículo atual do bacharelado em Filosofia da 
UFRJ, há apenas três componentes obrigatórios: a disci-
plina Lógica I, Atividades Complementares e Monografia. 
Na Licenciatura, há doze obrigatórias, três oferecidas pelo 
Departamento de Filosofia (Lógica I e Seminário de Licen-
ciatura I e II) e nove pela Faculdade de Educação (Educa-
ção Brasileira, Psicologia da Educação, Didática, Educação 
e Comunicação II – Libras, Profissão Docente, Didática da 
Filosofia I e II, Fundamentos Sociológicos da Educação, Fi-
losofia da Educação no Mundo Ocidental), além de Estágio 
Supervisionado. Todas as demais são optativas, algumas 
de escolha restrita, outras de escolha condicionada e algu-
mas de livre escolha. Permanecem, com relação a 1939, as 
disciplinas Ética, Estética e História da Filosofia, mas há 
dezenas de disciplinas novas, como Teoria do Conheci-
mento, Antropologia Filosófica, Filosofia Social, Filosofia 
da Linguagem, entre outras (IFCS, 2013; UFRJ, 2013).

No curso de Bacharelado em História da UFF, em 
seu currículo atual, há somente a Monografia e dezoito 
disciplinas obrigatórias, todas pertencentes ao Ciclo Bá-
sico: História Antiga, História Medieval, Introdução aos 
Estudos Históricos, Antropologia, Sociologia, Geohisto-
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ria, História Moderna, História do Brasil I a III História da 
América I e II, Teoria, Métodos e Historiografia, História 
Contemporânea I e II, Métodos e Técnicas de Pesquisa e 
História da África. Na Licenciatura, há 26, em um total de 
1.964 horas letivas: as dezoito já citadas e, ainda, Didática, 
Organização da Educação no Brasil, Psicologia da Educa-
ção, Pesquisa e Prática de Ensino I a IV e Libras. Todas as 
demais disciplinas, dezoito no total (1.186 horas letivas), 
tanto para estudantes de bacharelado quanto de licencia-
tura, são optativas de ênfase, gerais ou as denominadas 
“obrigatórias” instrumentais, mas que são, também, de 
escolha do estudante a partir de um elenco oferecido pelo 
Departamento de História (UFF, 2013).

No curso de História da UFF, há, como em 1939, 
História Antiga, Medieval, Moderna, Contemporânea, do 
Brasil e da América. Essas são, como se viu, a maioria das 
obrigatórias. Mas há outras 208 disciplinas optativas, com 
os mais variados temas e recortes, à disposição do estudan-
te de graduação, que vão de História e Cinema a História 
da Sexualidade, História da Cultura na África e Relações 
Interamericanas.

O que explicaria tanta semelhança, no curso de Le-
tras/Espanhol, entre o currículo atual e o de 1939, enquan-
to que em Filosofia e História sobressaem as diferenças? Os 
estudos de Filosofia e de História teriam avançado muito 
mais, em comparação à área de Letras? Ou será que, talvez 
diferentemente de nós, de Letras, eles tenham buscado re-
fletir em suas matrizes curriculares os avanços dos estudos 
que realizam?
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3ª CoNStAtAção: o CuRSo DE LEtRAS É 
ENDóGENo

Além de conservar uma matriz curricular que, de al-
guma maneira, ainda se assemelha bastante àquela deter-
minada pelo Decreto de 1939, o curso de Letras é endóge-
no. Utilizando como exemplo os currículos dos quatro cur-
sos de Licenciatura em Letras/Espanhol das universida-
des públicas situadas no estado do Rio de Janeiro – UFRJ, 
UFF, UERJ e UFRRJ – nota-se que nenhum deles conta com 
disciplinas que sejam de outras áreas do conhecimento. 
Os cursos são integralmente formados por disciplinas da 
área de Letras. O estudante pode, por iniciativa própria, 
realizar uma eletiva em outros cursos; caso contrário, sairá 
da licenciatura em Letras/Espanhol sem uma contribuição 
explícita de outras áreas em sua formação. 

Na resolução CNE/CP n. 1/2002, que instituiu as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de pro-
fessores em cursos de licenciatura (CNE/CP, 2002a), os ter-
mos “interdisciplinar” e “interdisciplinaridade” aparecem 
quatro vezes em um texto de sete páginas. Determina-se, 
por exemplo, que:

Art. 6º Na construção do projeto pedagógico 
dos cursos de formação dos docentes, serão 
consideradas: [...]

III – as competências referentes ao domínio 
dos conteúdos a serem socializados, aos seus 
significados em diferentes contextos e sua 
articulação interdisciplinar; [...] (CNE/CP, 
2002a, p. 3, grifos nossos)
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Art. 11. Os critérios de organização da matriz 
curricular, bem como a alocação de tempos e 
espaços curriculares se expressam em eixos em 
torno dos quais se articulam dimensões a serem 
contempladas, na forma a seguir indicada: [...]

III – eixo articulador entre disciplinaridade e 
interdisciplinaridade [...] (CNE/CP, 2002a, p. 
5, grifos nossos).

Dessa forma, se a interdisciplinaridade no domínio 
dos conteúdos e a articulação entre disciplinaridade e in-
terdisciplinaridade são disposições legais, uma indagação 
válida seria como fazê-lo em um curso que é fundamental-
mente disciplinar.

Novamente recorrendo a outras graduações para 
uma breve comparação, observou-se que dentre todos os 
catorze cursos de licenciatura oferecidos pela Universida-
de Federal Fluminense, em apenas dois não há, em suas 
grades, disciplinas de outras áreas: um deles é Letras. En-
quanto o aluno de História estuda também Antropologia, 
Sociologia e Geohistória como disciplinas obrigatórias e 
pode cursar como optativas matérias de outros 21 cursos 
de graduação; o de Geografia estuda Antropologia e Histó-
ria; o de Ciências Sociais estuda Filosofia, História e Geo-
grafia; o de Ciências Biológicas estuda Química e Física; o 
de Educação Física estuda Psicologia e Comunicação; o de 
Letras estuda somente Letras. 

Os nossos estudantes não sairiam mais bem prepa-
rados em Língua e Literatura se tivessem também, mini-
mamente, a contribuição da Filosofia e da História? Além 
disso, essa seria, mais que uma opção, uma necessidade 
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para os cursos de Licenciatura, de acordo com a resolução 
CNE/CP n. 1/2002 (CNE/CP, 2002a), conforme se viu em 
fragmentos citados acima.

4ª CoNStAtAção: toDAS AS DiSCiPLiNAS 
Do CuRSo DE LiCENCiAtuRA FoRMAM 
PRoFESSoRES

Como é sabido, há, no Brasil, cursos de bacharelado 
e de licenciaturas em letras. Licenciaturas formam profes-
sores, isso está claro. Porém, bacharelados em Letras não 
formam profissional determinado algum. Podem formar 
tradutores e revisores, mas não têm essa finalidade especí-
fica, exceto no caso dos bacharelados em Letras com habi-
litação em Tradução. No entanto, essa profissão, tal como 
a de revisor, não está regulamentada e, como tal, pode ser 
legalmente exercida por quaisquer interessados, sejam eles 
bacharéis em Letras ou técnicos em eletrônica. Se bachare-
lados em Letras, em especial aqueles que não têm habili-
tação alguma, não formam especificamente tradutores ou 
revisores, esse curso forma, sem dúvida, futuros pesquisa-
dores. No entanto, forma profissionais que ainda precisam 
realizar uma pós-graduação stricto sensu para qualificar-se, 
e que, mais tarde, muito provavelmente, serão professores 
universitários.

Hoje há, no Brasil, em atividade, 156 bacharelados 
e 1.998 licenciaturas em Letras (E-MEC, 2013). Trata-se de 
diferença numérica gritante, mas se considerado o fato de 
que o bacharelado não forma para profissão específica al-
guma, sua sobrevivência é surpreendente.

Na verdade, não é tão surpreendente a existência 
desses 156 bacharelados porque a sua quase totalidade so-
brevive a serviço do formato 3+1, ou seja, à formação do 
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professor constituída por três anos de bacharelado, acres-
cido de um ano de disciplinas pedagógicas para obtenção 
do diploma de licenciatura. Assim sendo, esses cursos não 
formam para profissão alguma porque se espera que os 
estudantes que os frequentam façam a licenciatura corres-
pondente para habilitar-se a ser professor. De fato, segun-
do dados do Ministério da Educação, poucos são bachare-
lados que não têm uma licenciatura a seu lado, como é o 
caso, por exemplo, de cursos de Tradução oferecidos por 
algumas instituições, da graduação em Artes e Mediação 
Cultural da UNILA, e algumas habilitações em Letras da 
USP, como Chinês, Armênio e Árabe (E-MEC, 2013). Dessa 
forma, a existência de bacharelados é a memória de 1939 
que persiste, embora a Resolução n. 1/2002, que instituiu 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de 
professores em cursos de licenciatura (CNE/CP, 2002a), in-
sista em que “a formação deverá ser realizada em processo 
autônomo, em curso de licenciatura plena, numa estrutura 
com identidade própria”, ou seja, recomende o abandono 
do modelo 3+1 e advogue a existência de licenciaturas in-
dependentes dos bacharelados.

Sobre o modelo em questão, afirmou-se em Freitas 
(2012, p.8):

O que subjaz ao 3+1 é uma concepção de 
que teoria e prática são estanques e que cada um 
tem seu locus específico. Ao bacharelado, respon-
sável pelos três primeiros anos, caberia, por meio 
das disciplinas de língua e literatura, a formação 
teórica, segundo o Decreto de 1939, a preparação 
“de trabalhadores intelectuais para o exercício das 
altas atividades de ordem desinteressada ou téc-
nica”, bem como a realização de “pesquisas nos 
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vários domínios da cultura, que constituam objeto 
de ensino”; às disciplinas pedagógicas, caberia a 
preparação de “candidatos ao magistério do ensi-
no secundário e normal”. Essa cisão se manifesta 
até mesmo no aspecto espacial e administrativo 
de tais cursos: os primeiros são oferecidos pelas 
Faculdades de Letras; os segundos, pelas Facul-
dades de Educação. Estão formulados para uma 
Faculdade de Letras que não pensaria questões 
relativas à educação e ao ensino, e para uma Fa-
culdade de Educação que não discutiria questões 
teóricas sobre as disciplinas. Dessa forma, parte-
-se de princípios equivocados que, por um lado, 
silenciam o importante papel que as disciplinas de 
Língua e Literatura desempenham na formação do 
docente e, por outro, silenciam a importância das 
chamadas disciplinas pedagógicas na articulação 
entre as diversas teorias (tanto as relacionadas ao 
ensino quanto as relativas à língua e à literatura, 
que também permeiam o trabalho do professor) e 
na reflexão sobre teorias e as práticas pedagógicas.

Diferentemente da proposta do 3+1, dessa visão de 
teoria e prática como estanques, espera-se, hoje, da forma-
ção do professor que haja uma efetiva integração teórico-
-prática e nisso as Resoluções que normatizam os cursos de 
Licenciatura insistem de forma bastante incisiva, como se 
pode observar nos fragmentos abaixo:

Art. 11. Os critérios de organização da matriz 
curricular, bem como a alocação de tempos e 
espaços curriculares se expressam em eixos em 
torno dos quais se articulam dimensões a serem 
contempladas, na forma a seguir indicada: [...]
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VI – eixo articulador das dimensões teóricas e 
práticas (CNE/CP, 2002a).
Art. 1º A carga horária dos cursos de Formação 
de Professores da Educação Básica, em 
nível superior, em curso de licenciatura, de 
graduação plena, será efetivada mediante a 
integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e 
oitocentas) horas, nas quais a articulação teoria-
prática garanta, nos termos dos seus projetos 
pedagógicos, as seguintes dimensões dos 
componentes comuns [...] (CNE/CP, 2002b).

Nessa perspectiva, tanto a que é proposta pelas Re-
soluções quanto aquela que acredita que a formação profis-
sional deve integrar teoria e prática, é fundamental insistir 
no fato de que todas as disciplinas do curso de Letras for-
mam professores. Formam pelo seu conteúdo específico, já 
que o docente não pode prescindir dele, e formam porque, 
todas elas, de acordo com a Resolução n. 1/2002 (CNE/CP, 
2002a), devem incorporar a dimensão prática: 

§ 1º A prática, na matriz curricular, não pode ficar 
reduzida a um espaço isolado, que a restrinja ao 
estágio, desarticulado do restante do curso.
§ 2º A prática deverá estar presente desde o 
início do curso e permear toda a formação do 
professor.
§ 3º No interior das áreas ou das disciplinas 
que constituírem os componentes curriculares 
de formação, e não apenas nas disciplinas 
pedagógicas, todas terão a sua dimensão prática.

Portanto, a Teoria Literária, a Linguística, as Línguas 
e as Literaturas, todos os componentes curriculares devem 
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incorporar uma dimensão prática, entendida como os con-
teúdos que se relacionam à docência. O que se pode inda-
gar é se tal fato está previsto nas ementas e programas das 
disciplinas das diferentes instituições de ensino superior 
do país e, mais ainda, se está efetivamente presente nas 
práticas docentes dos cursos de Letras.

Se a licenciatura é historicamente um “apêndice” do 
Bacharelado, um elemento acessório e de pouca importân-
cia, sua visão como um curso autônomo, conforme insiste 
a Resolução 1/2002 (CNE/CP, 2002a), faz com que possa 
ganhar outra dimensão. 

No entanto, para que isso ocorra, é preciso que haja 
um efetivo diálogo entre as disciplinas do currículo, em 
especial entre as Línguas/Literaturas e as práticas como 
componente curricular e estágios supervisionados. A me-
mória do 3+1, do apêndice, permanece e, com ela, uma 
sobrevalorização das disciplinas de Língua e Literatura, 
tradicionalmente ligadas ao bacharelado (mesmo que uma 
universidade ofereça apenas licenciatura) e uma desvalori-
zação daquelas que se centram na reflexão sobre o ensino, 
tradicionalmente ligadas à licenciatura.

Assim, caberia indagar por que sobrevive o modelo 
3+1 em uma área como a de Letras, em que cursos de ba-
charelado não formam para profissão alguma e, também, 
por que se insiste, espelhando tal modelo, mesmo em cur-
sos de licenciatura com terminalidade própria, numa de-
sarticulação entre teoria e prática na formação do professor.

PALAvRAS FiNAiS
Este texto teve como objetivo trazer algumas reflexões 

sobre o currículo dos cursos de Letras, especialmente, das 
licenciaturas em Letras/Espanhol. Dessa forma, não se bus-
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cou trazer respostas e sim questionamentos; portanto, incer-
tezas foram semeadas em meio a algumas poucas certezas.

As incertezas explicitadas ao longo deste artigo po-
dem ser sintetizadas nas seguintes perguntas:

– Por que pouco se produz e se discute sobre 
currículo do curso de Licenciatura em Le-
tras/Espanhol?

– Por que o currículo da Licenciatura em Le-
tras hoje ainda se assemelha tanto ao que se 
previu para o curso de Neolatinas em 1939?

– Por que os cursos de Letras são endógenos 
e não recorrem, nos exemplos vistos, à con-
tribuição de outras áreas de conhecimento?

– Por que sobrevive o modelo 3+1 em uma área 
como a de Letras, em que cursos de bachare-
lado não formam para profissão alguma?

– Por que teoria e prática são vistas de forma 
estanque na formação do professor?

Todas essas questões e outras mais que poderiam 
ter sido abordadas neste texto mereceriam intenso debate. 
Permeando tais discussões, seria necessário, fundamental-
mente, conceber a politicidade inerente às escolhas teóricas 
e pedagógicas relativas ao currículo dos cursos de forma-
ção docente, sem perder de vista o perfil do professor de 
espanhol que desejamos para nossas escolas.
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DoM QuixoTe: A NovELA DEL CAutivo e 
ZorAiDA, A crisTã MourA

Lygia Rodrigues Vianna Peres (UFF-Niterói)

Em nossas reflexões destacamos na I parte de Don 
Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, os capítulos 
XL, XLI, dentro da Novela del cautivo, a narrativa sobre Zo-
raida, a cristã moura. A jovem enigmática, conhecida ape-
nas por sua mão dadivosa através de uma pequena janela, 
nos oferece o direcionamento para a questão da conversão 
aparente dos cristãos – os renegados – em terras muçulma-
nas. Cervantes nos apresenta um caso exemplar: Zoraida é 
educada como cristã. Exemplaridade de fé mariana, exem-
plaridade cristã ao situar-se frente à Lei Escrita de Moisés e 
a Lei da Graça. E se, primeiramente, destacamos a devoção 
mariana de Zoraida, não podemos deixar de evidenciar a 
beleza da cristã moura.

Em Argel, a prisão, onde se encontra o “cautivo”, é 
uma casa chamada de “baños” pelos turcos: um pátio cen-
tral com tendas onde vivem os prisioneiros cristãos. Ali, 
com possibilidade de ser resgatado, o prisioneiro nos infor-
ma: “[...] Yo, pues, era uno de los de rescate, que, como se 
supo que era capitán, puesto que dije mi poca posibilidad 
y falta de hacienda no me aprovechó nada para que no me 
pusiesen en el número de los caballeros y gente de rescate” 
(CERVANTES, 1998, p.463).

A condição de ser de resgate nos parece providencial, 
depois de ter sido soldado em Lepanto, ir para Constanti-
nopla sob o mando do renegado calabrês Uchalí Fartax e 
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chegar a Argel na frota do mais cruel renegado, o venezia-
no Azán Agá. Estar em Argel é estar próximo da Espanha, 
o que trazia esperança aos prisioneiros.

Devemos esclarecer que “renegado” é todo aquele 
cristão que, em terras muçulmanas, por melhores condi-
ções de vida, para fugir dos maus tratos como escravos, 
aceita o islamismo e nega o cristianismo, como nos informa 
o próprio “cautivo”:

[...] Y aunque la hambre y desnudez pudiera fati-
garnos a veces, y aun casi siempre, ninguna cosa 
nos fatigaba tanto como oír y ver a cada paso las 
jamás vistas ni oídas crueldades que mi amo usaba 
con los cristianos. Cada día ahorcaba el suyo, em-
palaba a este. Desojeaba aquel, y esto, por tan poca 
ocasión, y tan sin ella, que los turcos conocían que 
lo hacía no más de por hacerlo y por ser natural con-
dición suya ser homicida de todo el género humano 
(CERVANTES, 1998, p.463).1

E na III jornada, “situação” 6, de Los tratos de Argel, 
obra teatral da juventude de Cervantes, Juan e Francisco, 
quase crianças, são prisioneiros em Argel. Juan, renegado, 
passou a se chamar Solimán, nome do Grande Sultão de 
Constantinopla. Lemos sua justificativa:

JUAN –
¿Hay más gusto que ser moro?
Mira este galán vestido,
que mi amo me le há dado,
y outro tengo de brocado,

1Também em Los tratos de Argel, jornada, I, “situação” 5, Cervantes registra o mar-
tírio do frei Miguel de Aranda, baseado em fato real, ocorrido em 18 de maio de 
1577, narrado na Topografia de Argel de Diego de Haedo. O religioso é condenado 
em represália à condenação de um mourisco em Valencia, pela Inquisição.
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más bizarro y más pullido.
Alcuzcuz como sabroso,
sorbete de azúcar bebo,
y el corde, que es dulce pruebo,
y pilao, que es provechoso.
Y en vano trabajarás
de aplacarme con tu lloro:
mas, si tu quieres ser moro,
a fé que lo acertarás. 
Toma mis consejos sanos,
y veráste mejorado.
Adiós, porque es gran pecado
hablar tanto con cristianos. vv. 335-351

Assinaladas as conveniências de renegar o cristianis-
mo como recurso de sobrevivência, voltamos ao “cautivo” 
que nos informa o detalhe observado em seu espaço de pri-
sioneiro: “Digo, pues, que encima del patio de nuestra pri-
sión caían las ventanas de la casa de un moro rico y principal, 
las cuales, como de ordinario son las de los moros, más eran 
agujeros que ventanas, y aun estas se cubrían con celosías 
muy espesas y apretadas”. Observamos que /ventanas/, /
agujeros/, /celosías/ , isto é, abertura, indiciam a comunica-
ção com outro espaço fora do fechado em que se encontram 
os prisioneiros. Entretanto, a descrição se especifica: /muy 
espesas/, /apretadas/. Índices da dificuldade para um es-
paço exterior, portanto, possibilidade remota de saída. Mas, 
esperança e fé no cristão iluminado pela exemplaridade do 
Cristo e seguidor de Erasmo: Miguel de Cervantes2. Por isso 
o “cautivo” declarou anteriormente: [...] “porque jamás me 
desamparó la esperanza de tener libertad, y cuando en lo 

2 Nossa leitura tem como pano de fundo o livro Erasmo y España, de Marcel Batail-
lon, embora não o citemos diretamente.
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que fabricaba, pensaba y ponía por obra no correspondía el 
suceso a la intención, luego sin abandonarme fingía y bus-
caba otra esperanza que me sustentase, aunque fuese débil 
y flaca” (CERVANTES, 1998, p.462).

Mas em “un día”, dia sem data, un dia qualquer, pois 
talvez os prisioneiros percam a noção do tempo ou não a 
têm pela monotonia e mesmice do sem fazer ou “haciendo 
pruebas de saltar con las cadenas, por entretener el tiem-
po”, o espaço da prisão se determina mais precisamente: 
[...] “estando en un terrado de nuestra prisión con tres 
compañeros”. E /terrado/ como terraço, é o lugar desco-
berto, possivelmente elevado, de onde se pode estender a 
visão. Há, portanto, um movimento para o alto e os prisio-
neiros estão em posição superior à anterior. A narrativa se 
teatraliza, o drama está em cena, pois os gestos se definem, 
os objetos se especificam: “[...] alcé los ojos y vi que por 
aquellas cerradas ventanillas [...] parecía una caña, y al re-
mate della puesto un lienzo atado, y la caña blandeando 
y moviéndose, casi como si hiciera señas que llegásemos 
a tomarla” (CERVANTES, 1998, p. 464). A cena se mostra 
ícone, índice da anunciação. Naturalmente, os três compa-
nheiros aceitam o chamado para receber a vara. Embora 
todos se sintam chamados, não são todos escolhidos. Ob-
serva, então, o “cautivo”: “[...] Viendo yo esto, no quise 
dejar de probar la suerte, y así como llegué a ponerme de-
bajo de la caña, la dejaron caer y dio a mis pies dentro del 
baño”. Toda a atenção do leitor, agora espectador, se volta 
para o prisioneiro, no centro da cena. Pois, ele, o “cauti-
vo”, é o escolhido. A ele é destinada a vara, cujo símbolo 
nos desvelam as ordens de Iahweh a Moisés – Números, 
17: 16-26 – para receber de cada casa patriarcal doze varas 
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em que virão escritos seus nomes3. E “[...] o homem cuja 
vara florescer será o que escolhi”. Cumpridas as ordens de 
Iahweh, lemos no versículo 23: “No dia seguinte, quando 
Moisés veio à Tenda do Testemunho, a vara de Aarão, pela 
casa de Levi, havia florescido: os botões haviam surgido, as 
flores haviam desabrochado e as amêndoas amadurecido”. 
Se a vara de Aarão se torna o sinal para os rebeldes, para os 
prisioneiros a vara é o símbolo da esperança. Ao escolhido 
cabe desatar o pano, a ele é dado o dinheiro, os dez cianíis 
– a moeda que circulava em Argel. 

Assinalamos a mudança de espaço entre alto, baixo 
e alto, pois o escolhido “cautivo” declara que “volvime al 
terradillo, miré la ventana y vi que por ella salía una muy 
blanca mano, que la abrían y cerraban muy apriesa” (CER-
VANTES, 1998, p. 464). A enigmática oferta se mostra um 
pouco mais, pois vem de “una muy blanca mano” de mu-
lher. Os prisioneiros cristãos familiarizados com os costu-
mes muçulmanos fazem reverências – zalemas – corteses e 
ostensivas: inclinam a cabeça, dobram o corpo e põem os 
braços sobre o peito. 

Uma nova cena se mostra: “De allí a poco sacaron 
por la misma ventana una pequeña cruz hecha de caña y 
luego la volvieron a cerrar”. A pequena cruz identifica sua 
portadora como cristã e abre a comunicação entre a mis-
teriosa remetente e o escolhido prisioneiro. Mas essa mão 
mediadora, metonímia da mensageira, se destaca por opo-

3 16. Iahweh falou a Moisés e disse: 17 “ Fala aos filhos de Israel. Recebe deles, 
para cada casa patriarcal, uma vara: que todos os seus chefes, que todos os seus 
chefes, pelas suas casas patriarcais, te entreguem doze varas. Escreverás o nome 
de cada um deles na sua própria vara; 18 e na vara de Levi escreverás o nome de 
Aarão, visto que haverá uma vara para o chefe das casas patriarcais de Levi. 19 
Tu as colocarás em seguida na Tenda da Reunião diante do Testemunho, onde eu 
me encontro contigo. 
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sição, “pero la blancura de la mano y las ajorcas que en ella 
vimos” [...] e leva a suposições enganosas. As jóias /ajor-
cas/, braceletes, evidenciam a riqueza da doadora, como 
também nos levam a pensá-la cristã renegada, portanto, 
agora moura adornada de jóias.

O significado cristão da narrativa se amplia em me-
táforas e símbolos, pois olhar para a janela é olhar para o 
alto, quando a janela passa a ser o norte, isto é, guia. Janela 
que, embora fechada, oferece pequena abertura por onde, 
metaforicamente, brilhou a cruz e por onde seguirá bri-
lhando “la estrella de la caña”: anúncio de esperança e fé.

Mas o tema da redenção do “cautivo” está também 
em Los baños de Argel, obra da segunda fase do teatro de 
Cervantes, cuja edição fac-símile de Clássicos da Biblio-
teca Nacional de Madrid, registra a primeira edição pela 
viúva de Alonso Martín, em 1615. E como observa Val-
buena Pratt:

[...] el tema habría pasado por tres fases: primera, la 
ruda emoción y técnica arcaica de la comedia El tra-
to de Argel; segunda, lainterpretación retórica y dis-
fraz literário de la narrativa del cautivo; tercera, la 
reelaboración del viejo tema, encontrando la forma 
humana, desnuda, sincera, de penetrante intuición 
dramática y de síntesis de diversos elementos en la 
nueva comedia de Los baños de Argel. (VALBUENA 
PRATT, 1967, p. 271).

Portanto, na “situação” ou cena teatral 19, jornada I, 
de Los baños de Argel, lemos a didascália explícita, voz do 
dramaturgo: “[...] salen DON LOPE y VIVANCO, cautivos, 
con sus cadenas a los pies”. DON LOPE, que corresponde 
ao “cautivo” na novela de don Quixote, se lamenta de sua 
condição de prisioneiro:
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porque la melancolía
que es no tener libertad,
encierra en el alma mía;
quiere triste soledad
más que alegre compañía. 
Trabajar, y no comer,
bien fácil se echa de ver
que son pasos de la muerte. vv.272-279

Em seguida, na cena 15 lemos a didascália explícita: 
“sale un CRISTIANO CAUTIVO, que viene huyendo del 
GUARDIÁN, que viene trás él dándole de palos”. Após 
o diálogo entre o GUARDIÁN e o CRISTIANO, segue-se 
o diálogo entre DON LOPE e VIVANCO. Assinala DON 
LOPE em didascália implícita, uma vez que anuncia para o 
leitor e vê junto com o espectador, o que se passa em cena:

Alza los ojos, y atiende 
a aquella parte Vivanco,
y mira si comprehende
tu vista que un paño blanco
de una luenga caña pende. vv.312-316 

A réplica de DON LOPE confirma a voz do drama-
turgo Cervantes na didascália explícita: “(Aparece una caña, 
atado un paño blanco en ella, y con un bulto.)”E a réplica de 
VIVANCO assinala que ele não é o escolhido:

Bien dices, y atado está.
Quiérome llegar allá
para ver esta hazaña.
¡Por Dios, que se alza la caña! vv.317-320

Mas DON LOPE insiste para comprovar a escolha 
de tão estranho sinal: “Ve; quizá se abajará.” E, VIVANCO, 
não se sentindo chamado, indicia a escolha de seu compa-
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nheiro na prisão:
No es para mi esta aventura,
don Lope; ven tú a proballa,
que no sé quien me asegura
que han de venir a alcanzalla
las manos de tu ventura. vv.322-326

Em sua réplica VIVANCO nega ser o escolhido e in-
tui, seguro, a aventura que virá às mãos de DON LOPE 
que, incrédulo, graceja:

Algún muchacho habrá puesto
cebo o lazo allí dispuesto
para cazar vencejos. vv.327-329

E se determina a escolha de DON LOPE na réplica 
de VIVANCO, uma vez que “...un pano blanco/ de una 
luenga caña pende.” E

No está hondo ni está lejos;
ven, y verémoslo presto.
¿No ves como se te inclina
la caña? ¡Vive el Señor,
que ésta es cosa peregrina! vv.330-334

Escolha incomum, onde a “luenga vara” determina 
o alto e o baixo, a distância que há entre os prisioneiros e o 
norte, de onde desce a longa vara direcionada para aquele 
cristão assinalado. Então se declara a fé: ¡Vive el Señor/ e 
se desvela a ação como /cosa peregrina/, isto é, rara, pou-
cas vezes vista e, mais ainda, envolta em singular beleza, 
perfeição e excelência, pois indicia a liberdade.

No diálogo entre os personagens em cena se expressa 
a prática da fé cristã. Quando o pano é desatado por DON 
LOPE, ele, com satisfação, informa ao leitor/espectador o 
que contém:
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Once escudos de oro son:
entre ellos viene un doblón,
que parece necesario
paternoster del rosario. vv.337-340

Isto é, Ave-Marias – o louvor à Virgem – e Padre-
-Nossos – o louvor ao Senhor. Para VIVANCO “¡Bien pro-
pia comparación!”, uma vez que rosário, coroa de rosas, é 
a oração perfeita: o cristão medita sobre os mistérios gozo-
sos, os mistérios dolorosos de Cristo e da Virgem Maria.

No diálogo entre os prisioneiros, a alegria por dádiva 
tão misteriosa leva à ampliação de seu significado. E DON 
LOPE, após informar sobre a movimentação da vara –“La 
caña se tornó a alzar” – assinala valores inscritos na tradi-
ção bíblica:

¿Qué maná del cielo es ésta?
¿Qué Abacuc nos vino a dar
en nuestra prisión la cesta
de este que es más que manjar? vv.342-346

Desvelamos, então, o alimento em diferentes expres-
sões: “maná”, pão do céu, pão dos anjos. Assim como em 
“Abacuc” – ou Habacuc –, “cesta”, “prisión”, signos, índi-
ces na história bíblica: isto é, o mensageiro, o objeto, o es-
paço. Símbolos nas narrativas dos profetas hebreus, cujos 
nomes os individualizam com o servir: ícone na dramáti-
ca narrativa bíblica. Portanto, índices, símbolos e ícones 
na dramaturgia de Miguel de Cervantes, Los baños de Ar-
gel, posta em cena, quando, uma vez mais, se amplia e se 
oferece o profundo significado humano e cristão da obra 
dramática de Cervantes: as moedas, como rosário, metafo-
ricamente referidas por DON LOPE como maná são, pri-
meiramente, índices do pão, alimento para a esperança dos 
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cristãos na prisão, fé em alcançar a liberdade. Esperança 
de recebimento posta nas mãos do profeta Abacuc, mensa-
geiro da cesta de alimentos, recebida do Arcanjo Gabriel, 
para ser levada ao profeta Daniel, preso entre os leões (DA-
NIEL, 14: 33). 

Miguel de Cervantes nos oferece a intensa dimensão 
e simbolismo em “vara”, “mão”, “moedas”. Entretanto, 
essa mão redentora nos leva à mão acusadora no festim 
do rei Baltasar no Antigo Testamento. Lemos em Daniel, 
capítulo 5, versículo 5: “De repente apareceram dedos de 
mão humana que se puseram a escrever, por detrás do lam-
padário, sobre o estuque da parede do palácio real, e o rei 
viu a palma da mão que escrevia”. A mensagem enigmáti-
ca é dada ao leitor no versículo 25, por Daniel. A inscrição, 
assim traçada, é a seguinte: Mane, Mane, Tecel, Parsin. E a 
interpretação de cada palavra: v.26 – Mane – Deus mediu 
o teu reino e deu-lhe fim; v. 27 – Tecel – tu foste pesado na 
balança e foste julgado deficiente; v.28 – Parsin – teu reino 
foi dividido e entregue aos medos e aos persas.

E em Calderón de la Barca a condenação do rei Balta-
zar é apresentada dramaticamente no auto sacramental La 
cena del rey Baltasar, de 1634. Lemos a réplica do rei Baltasar 
na “situação” 16:

¿No veis, ¡ay de mi!, no veis
..............................................
que rasgando, que rompiendo
el aire trémulo, sobre
mi cabeza está pendiendo
de un hilo? En la pared toca,
y si más su forma advierto,
una mano es, una mano,
que la nube al monstruo horrendo
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le va pariendo a pedazos.
¿Quien vio, quien, rayo compuesto
de arterias? No sé, no sé
lo que escribe con el dedo:
porque en habiendo dejado
tres breves rasgos impresos,
otra vez sube la mano
a juntase con el cuerpo.
.....................................
Los caracteres escritos
ni los alcanzo ni entiendo,
porque hoy es babel de letras
lo que de lenguas un tiempo. (p.175,1)

Os caracteres, como declara o rei Baltazar – ni los al-
canzo ni entiendo – são esclarecidos para nós, leitores/es-
pectadores, quando dialogamos com as Empresas Morales, 
de Don Juan de Borja, filho do Duque de Gandía, e, poste-
riormente, São Francisco de Borja. O livro, dedicado ao rei 
Felipe II, foi publicado em Praga, em 1581. A empresa – di-
ferente do emblema, pois não tem nenhuma figura huma-
na – tem como lema mane thecel phares (Medido/Pesado/
Partido), isto é, a sentença dada por Deus ao rei Baltazar.

Desse modo, ao contrário da mão julgadora do rei 
Baltazar, a enigmática criatura, cuja mão conduz e dire-
ciona a vara entre os prisioneiros, mediu, pesou entre os 
vários cristãos chamados e partiu, isto é, escolheu o desti-
natário de sua oferta.

A comunicação, iniciada entre a desconhecida cria-
tura através da vara que vem do alto na qual estão, em 
um pano atado em nó, as 11 moedas – metaforicamente 11 
contas de um rosário – se amplia e se esclarece a partir da 
segunda oferta – 40 escudos de ouro – “y un papel escrito 
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en arábigo” (CERVANTES, 1998, p. 465), onde lemos: 
Cuando yo era niña, tomó mi padre una es-

clava, la cual en mi lengua, me mostró la zalá cris-
tiana y me dijo muchas cosas de Lela Marién. La 
cristiana murió, y yo sé que no fue al infierno, sino 
con Alá, porque después la vi dos veces y me dijo 
que me fuese a tierra de cristianos a ver a Lela Ma-
rién que me quiere mucho.[...] Yo soy muy hermo-
sa y muchacha, y tengo muchos dineros que llevar 
conmigo. Mira tú si puedes hacer con que nos va-
mos, y serás allí mi marido, si quieres, y si no qui-
sieres, no se dará nada, que Lela Marién me dará 
con quien me case. [...] Ella y Alá te guarden, y esta 
cruz que yo beso muchas veces, que así me mandó 
la cautiva. (CERVANTES, 1998, p. 467).

A carta esclarecedora sobre a devoção mariana da jo-
vem moura informa, uma vez mais, sua fé e culto cristão: 
“y esta cruz que yo beso muchas veces”.

E a ocasião oferece aos prisioneiros um renegado 
confiável, pois traz em seu peito uma cruz de metal. Por-
tanto, renegado por conveniência, mas cristão convicto. Ele 
é quem identifica a jovem mensageira e confirma as infor-
mações da cristã moura para os prisioneiros que o dono da 
casa “se llamaba Agi Morato riquísimo por todo estremo, 
el cual tenia una sola hija heredera de toda su hacienda, 
[...] y que también supo que tuvo una cristiana cautiva, que 
ya se había muerto” (CERVANTES, 1998, p. 469). Contudo, 
esses dados, rememorados pelo já não “cautivo” na venda 
onde está Dom Quixote, têm o mistério do proibido, do 
segredo a ser mantido e, mais ainda, a expectativa da mão 
enigmática, metonímia da remetente da oferta.

Em Los baños de Argel, na I jornada, “situação” 8, a 
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cena se mostra para o leitor/espectador, onde os diálogos 
são mais espontâneos. À pergunta de DON LOPE “¿Sabrás 
decir, Hazén,/quién mora en aquella casa?” O renegado 
cristão lhe contesta: [...]

Un moro de buena masa,
principal y hombre de bien,
y rico en extremo grado:
y, sobre todo, le han dado
el cielo una hija tal,
que de belleza el caudal
todo en ella está cifrado. vv.424-430 

O “cautivo” DON LOPE precisa confirmar suas sus-
peitas já a partir da primeira oferta e indaga: “¿Está aca-
so alguna esclava, ya renegada o cristiana/ en esta casa?” 
HAZÉN confirma o nome – Juana de Rentería – daquela 
que educou a jovem moura e acrescenta:

Ya murió,
y a aquesta mora crió
que denantes os decía.
Ella fue una gran matrona,
archivo de cristiandad,
de las cautivas corona:
no quedó en esta ciudad
otra tan buena persona.
Los tornadizos lloramos
su falta, por quedamos
ciegos sin su luz y aviso.
Por cobrarla el cielo, quiso
que le perdiesen sus amos. vv.448-460

Entretanto, o espectador/leitor ainda não sabe o 
nome da misteriosa cristã moura. Porém, o ouvimos do 
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“cautivo”, na venda: “[...] y en fin se acordó por entonces 
que esperásemos al aviso segundo de Zoraida, que así se 
llamaba la que ahora quiere llamarse María, porque vimos 
que ella y no otra alguna era la que había de dar medio a 
todas aquellas dificultades.”

Assinalamos, então, a importância de se chamar 
Zoraida, e não Zahara, a benfeitora de DON LOPE e VI-
VANCO em Los baños de Argel. Zoraida é forma moderna, 
provavelmente adaptação do árabe. Encontramos Zurai-
de também escrito Zuraid. A explicação mais provável de 
sua origem seria a ligação com o radical zarada, “escolher, 
eleger, tomar o melhor de”, com um derivado Zuraida, “a 
melhor”, “a escolhida”, com aspecto de diminutivo, talvez 
hipocorístico, isto é, diminutivo afetuoso. E Zahara, do 
árabe zahrá, “flor de laranjeira” (e em astrologia denomina 
o planeta Vênus)4 (MACHADO, 1984).

Desse modo, a moura cristã Zoraida é a melhor, por 
isso a escolhida: ela é a medianeira entre o céu e a terra 
para libertar o “cautivo”, seus companheiros e outros cris-
tãos, prisioneiros em Argel. Podemos, dentro do sentido 
cristão de Cervantes, pensar que, pouco a pouco, vão se 
cumprindo os ignorados desígnios de Deus.

Na segunda carta, Zoraida define as orientações para 
a fuga e o lugar de onde sairá: 

Yo no sé, mi señor, cómo dar orden que nos 
vamos a España, ni Lela Marién me ha dicho, aun-
que yo se lo he preguntado. Lo que se podrá ha-
cer es que yo os daré por esta ventana muchísimos 
dineros de oro: rescataos vos con ellos y vuestros 

4 Zahara é também um dos cognomes de Fátima e assim se chamava a favorita do 
califa An-nasir (séc. X) que, em sua honra, mandou construir a madina-t-az-zahrâ 
(“cidade de Zara”), próxima de Córdoba. Em 1455, designa a moura cativa.
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amigos, ya vaya uno en tierra de cristianos y com-
pre allá una barca y vuelva por los demás; y a mi 
me hallarás en el jardín de mi padre que está a la 
puerta de Babazón, junto a la marina, donde tengo 
que estar todo este verano con mi padre. De allí, de 
noche, me podréis sacar sin miedo y llevarme a la 
barca; [...] (CERVANTES, 1998, p. 469).

Zoraida, como redentora, identificada como fervoro-
sa à Maria, se inclui na tradição mariana em que a Virgem 
atua como intercessora entre o homem aflito e seu filho. 
Encontramos essa tradição registrada nas Cantigas de San-
ta Maria, de Alfonso X, nos Milagros de Nuestra Señora, de 
Gonzalo de Berceo, por exemplo, que nos leva à Virgem de 
Loreto5. Zoraida, a cristã moura, favorece a liberdade do 
prisioneiro como também a viagem de retorno à Espanha. 

Terminados todos os preparativos, o “cautivo” nos 
informa: “Y, así, determiné de ir al jardín y ver si podría ha-
blarla; y con ocasión de coger algunas hierbas, un día antes 
de nuestra partida fui allá, [...] salió de la casa del jardín la 
bella Zoraida”. Desfaz-se o mistério, e, a até então, enig-
mática criatura, vista metonimicamente por suas mãos, se 
mostra. E o cristão nos pinta a redentora: “Demasiada cosa 
sería decir yo agora la mucha hermosura, la gentilleza, el 
gallardo y rico adorno con que mi querida Zoraida se mos-
tró a mis ojos: solo diré que más perlas pendían de su her-
mosísimo cuello, orejas y cabellos que cabellos tenía en la 
cabeza”6. E completa o “cautivo”: [...] me parecía que tenía 

5 O nome Loreto da Virgem está associado a louro, a árvore sobre a qual foi colo-
cada a casa onde a Virgem Maria recebeu o anúncio do anjo Gabriel. Casa trans-
portada da Palestina à Dalmácia, pelos anjos. Caravaggio a pintou como proteto-
ra dos pobres e peregrinos. Cf. Gilles Lambert, p, 76.
6 “En las gargantas de los sus pies, que descubiertas, a su usanza, traía dos carca-
jes (que así se llamaban las manillas o ajorcas de los pies en morisco), con tantos 
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delante de mí una deidad del cielo, venida a la tierra para 
mi gusto y para mi remedio” (CERVANTES, 1998, p. 475).

A beleza divina de Zoraida, extremamente adornada 
de pérolas, surpreende o “cautivo” e encanta aos leitores. 
Misteriosa sob a capa – embozo – ao chegar à venda, como-
ve a todos ao se mostrar, a pedido de Dorotea: [...] “y así, 
se lo quito y descubrió un rostro tan hermoso que Dorotea 
la tuvo por más hermosa que a Luscinda, y Luscinda por 
más hermosa que a Dorotea, y todos los circustantes cono-
cieron que si alguna se podía igualar al de las dos era el de 
la mora, y aun hubo algunos que le aventajaron en alguna 
cosa” (CERVANTES, 1998, p. 441). E nos lembramos que 
a jovem cristã moura ao chegar à venda já havia adquiri-
do novas cores e novo semblante em terras cristãs, depois 
da longa peregrinação sob o sol, em caminhada difícil até 
chegar a Vélez de Málaga, onde os cavaleiros não se admi-
ravam de ver prisioneiros livres, nem mouros prisioneiros 

[...] pero se admiraban de la hermosura de Zoraida, 
la cual en aquel instante y sazón estaba en su pun-
to, ansí con el cansancio del camino como la alegria 
de verse ya en tierra de cristianos, sin sobresalto 
de perderse, y esto la había sacado al rostro tales 
colores, que, si no es que la afición me engañaba, 
osaré decir que más hermosa criatura no había en 
el mundo, a lo menos que yo la hubiese visto (CER-
VANTES, 1998, p.491).

A jovem se mostra em sua plenitude e é afirmada em 
sua beleza ímpar, a mais bela entre as belas, como a AMA-

diamantes engastados que ella me dijo después que su padre los estimada en 
diez mil doblas y las que traía en las muñecas de las manos valían otro tanto. Las 
perlas eran en gran cantidad y muy buenas, porque la mayor gala y bizarria de 
las moras es adornarse de ricas perlas y aljófar (CERVANTES, 1998, p.474).
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DA do Cântico dos Cânticos, do rei Salomão, onde lemos no 
Quinto poema, segunda estrofe:

Quem é essa que desponta
como a aurora,
bela como a lua,
fulgurante como o sol?

Se o “cautivo” nos oferece a extrema beleza de Zorai-
da ricamente adornada, em Los baños de Argel, a voz do dra-
maturgo Miguel de Cervantes nos informa na II jornada, 
“situação” 2: “Sale ZAHARA, muy bien aderezada”. E na 
“situação” 13, lemos a voz do dramaturgo: “Entran ZARA 
y HALIMA, cubiertos los rostros con sus almalafas blancas, 
y vienen con ellas, vestidas como moras, COSTANZA y la 
SEÑORA CATALINA [...]”, quando DON LOPE e VIVAN-
CO, já libertos pela generosidade de ZAHARA, já estavam 
em cena. No desenvolvimento da ação podemos ouvi-los:

VIVANCO.
¡Qué de represas me hacen!
Lleguémonos hacia allá.
DON LOPE.
No, que ellas vienen acá. vv. 697-699

E ZAHARA, mais desenvolta que Zoraida, encontra 
como mostrar-se a DON LOPE:

¡Ay Alá! ¿Quién me pico?
Mira por aquí, Costanza,
si es avispa. Amarga yo,
que parece que una lanza
por el cuello se me entró.
Sacude bien esa toca
que casi me vuelvo loca
en ver lo que veo. ¡Ay triste!
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¿Matástela? ¿No la viste?
Sacude más; mira y toca.
¡Si está aquí! vv.701-711
........................................
¡Llegado me ha al corazón
esta no vista picada! vv.713-714

Engenhosa maneira de se apresentar e sutil declara-
ção de amor, ao que observa DON LOPE:

¿Hase visto industria tal?
¿Hay tan discreta maraña? Vv.719-720

Voltamos ao jardim onde o prazeiroso encontro de 
Zoraida e o “cautivo” é ameaçado pela presença de quatro 
turcos, o que afasta o pai, Agi Morato, por alguns momen-
tos. Identificado o prisioneiro, destinatário de suas ofertas, 
nos informa ele: “[...] y, echándose un brazo al cuello, con 
desmayados pasos comenzó a caminar hacia la casa” , ca-
minhando, assim, os dois, voltando seu pai depois de ex-
pulsar os turcos, Zoraida, segura de seu objetivo – ir para 
Espanha, terra dos cristãos – “advertida y discreta no quiso 
quitar el brazo de mi cuello, antes se llegó más a mí y puso 
su cabeza sobre mi pecho, doblando un poco las rodillas, 
dando claras señales y muestras que se desmayaba, y yo an-
simismo di a entender que la sostenía contra mi voluntad” 
(CERVANTES, 1998, p. 477). Cena idílica de comunhão entre 
o cristão e a cristã moura, abraço de amor comprometido em 
prodigalidade, em esperança pela fé mariana de uma jovem 
moura que trocou Mahomé pelo Cristo e abraça Maria como 
medianeira de sua causa: ir para Espanha, terra cristã.

Em Los baños de Argel, na III jornada, “situação” 9, ou-
vimos o diálogo entre COSTANZA, “cautiva”, e ZAHARA:

Dime, señora, que es esto.
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¿Tanto te enfada el casarte,
con un rey? 
[...] ¿De donde el enfado mana
que muestras tan importuno?
ZAHARA. Pasito, no escuche alguno.
¡Soy cristiana, soy cristiana!
COSTANZA. ¡Válgame Santa María!
ZAHARA. Esa Señora es aquella
que ha de ser mi luz y estrella
en el mar de mi agonía. vv.412-423

Vencidas as dificuldades do imposto casamento – a 
noiva é substituída por HALIMA – e favorecida pelos de-
sígnios divinos, pois Muley, o marido, “va a cobrar su reino 
de Marruecos”, ZAHARA pode deixar o jardim de sua casa 
e partir com DON LOPE e todos os cristãos resgatados.

Contudo, para Zoraida, despertado seu pai, foi ne-
cessário o sequestro de Agi Morato, que, já na barca, a ca-
minho da Espanha, depois de tantas indagações e revolta, 
é informado pelo renegado:

No te canses, senor, em preguntar a Zoraida 
tu hija tantas cosas, porque con una que yo te res-
ponda te satisfaré a todas: y así, quiero que sepas 
que ella es cristiana y es la que ha sido la lima de 
nuestras cadenas y la liberdad de nuestro cautive-
rio; ella va aquí de su voluntad, tan contenta a lo 
que yo imagino, de verse en este estado como el 
que sabe de las tinieblas a la luz, de la muerte a la 
vida y de la pena a la gloria (CERVANTES, 1998, 
p.485). 

Condenada e incompreendida pelo pai, deixado em 
terra pelo renegado, podemos ouvir seu apelo à filha, rumo 
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à terra cristã: “– Vuelve, amada hija, vuelve a tierra, que 
todo te perdono, entrega a esos hombres ese dinero, que ya 
es suyo, y vuelve a consolar a este triste padre tuyo, que en 
esta desierta arena dejará la vida, si tú le dejas” (CERVAN-
TES, 1998, p.486).

Zoraida abandona sua terra natal e, o mais grave, não 
atende ao apelo de seu velho pai. Isto é, ela não cumpre o 
que está escrito no Decálogo, deixado pela tradição judaica, 
em Êxodo, 20:12: “Honra teu pai e tua mãe, para que se 
prolonguem os teus dias na terra que Iahweh teu Deus, te 
dá”. E contesta o pai:

– Plega a Alá, padre mío, que Lela Marién, 
que ha sido la causa que yo sea cristiana, ella te con-
suele en tu tristeza. Alá sabe bien que no puedo ha-
cer outra cosa de la que he hecho, y que estos cristia-
nos no deben nada a mi voluntad, pues aunque no 
quisiera no venir con ellos y quedarme en mi casa, 
me fuera imposible, según la priesa que me da mi 
alma a poner por obra esta que a mi me parece tan 
buena como tú, padre amado, la juzgas mala (CER-
VANTES, 1998, p.486).

Entretanto, observamos que, acima da Lei Escrita, como 
lemos em Mateus, 19:29, a filha de Agi Morato cumpre o ape-
lo do Cristo: “E todo aquele que deixar casa, ou irmãos, ou 
irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos por amor de meu 
nome, receberá cem vezes mais e possuirá a vida eterna”.

A jovem cristã moura segue a Lei da Graça, a lei cris-
tã, e, embora os seus dias não sejam prolongados na ter-
ra – oferta de vida terrena pela Lei Escrita – receberá cem 
vezes mais em bens espirituais e alcançará a vida eterna. 
Formaliza-se, então, a diferença entre o Antigo e o Novo 
Testamento. Sua educação afirma os propósitos de piedade 
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cristã na expansão da fé católica, sendo Juana de Rente-
ria a evangelizadora, /archivo de cristiandad/, artífice da 
preparação do translado dos prisioneiros em Argel, pela 
mediação de Zoraida, a solo cristão, a Espanha.

Portanto, em nossas considerações, assinalamos uma 
classe de prisioneiros, os renegados, que, pelos maus tratos 
recebidos em Argel, renegam a religião cristã em favor da 
muçulmana. Como vimos, alguns renegam, aparentemen-
te, pelas ações – o renegado que compra a barca para Ruy 
Pérez de Viedma, agora nomeado e conhecido dos leitores 
–; renegam pela conveniência, como Juan, em Los tratos de 
Argel, que passa a se chamar Solimán, como o Sultão de 
Constantinopla. Outros chegam a posições importantes 
junto aos árabes como o calabrês Uchali Fartax e o venezia-
no Azán Agá, como nos informou o “cautivo”.

Refletimos sobre a expressão da filosofia cristã pre-
sente na narrativa do “cautivo” Ruy Pérez de Viedma – 
capítulos XXXIX-XLII – e, mais particularmente, no conto 
sobre Zoraida, a cristã moura. O tema, retomado por Cer-
vantes em Los baños de Argel, levou-nos a estabelecer o diá-
logo com essa obra dramática de 1615, posterior à primeira 
parte de Don Quijote. Diálogo que nos desvelou a escolha 
do “cautivo” entre os presentes que se sentem chamados, 
pois só a ele se dirige a vara, símbolo para a escolha cuja 
tradição encontramos na vara de Aarão, verde em botões e 
flores. Vara, cujas onze moedas se fazem rosário, floresci-
da em coroa de rosas, na tradição mariana. Vara, também 
maná, pão do céu, pão dos anjos, no êxodo do Egito. Vara, 
cesta de alimentos, para Daniel, na cova dos leões, ordena-
da pelo Arcanjo Gabriel a Abacuc ou Habacuc. Vara con-
duzida por mão redentora, por medir, pesar e partir entre 
os chamados, determinar o escolhido, contrariamente do 



278 Antonio R. EstEvEs  •  MAgnóliA BRAsil BARBosA do nAsciMEnto (oRgs.)

destino negativo do rei Baltazar. Vara, metonímia de sua 
portadora, Zoraida, a melhor, a escolhida. Zoraida, jovem 
cristã moura, a mais bela entre as belas, entre Luscinda e 
Dorotea. Incomparável como a amada do Cântico dos Cân-
ticos, do rei Salomão. Zoraida, educada cristã, por Juana de 
Rentería, a evangelizadora, aquela que lançou a semente 
em solo fértil, a menina Zoraida, a escolhida, para o trans-
lado do “cautivo” e outros cristãos, em liberdade, para a 
Espanha. Translado associado à Virgem de Loreto.
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MiGuEL DELiBES y LA RECREACióN DE 
LA REALiDAD1

Magnólia Brasil Barbosa do Nascimento (UFF-Niterói)

Delibes, junto a quienes como Balzac, 
Galdós y Dickens impulsaron la nove-
la burguesa, aspiró no sólo a proyectar 
sobre el lector sentimientos que éste re-
conociera como propios, sino a recrear 
el escenario real de donde finalmente 
parecemos proceder unos y otros, per-
sonajes y lectores, contribuyendo con 
ello a esa especie de prodigio propio 
del arte en el que todos acabamos no 
sabiendo si somos ficticios o reales, o 
dicho de otro modo, si los personajes 
son copia de la realidad y nosotros tra-
sunto de la ficción. (Andrés Trapiello, 
2009).

Un Hombre, un Paisaje, una Pasión son los tres ingre-
dientes considerados por Miguel Delibes (Valladolid, 1920-
2010), como la esencia de la novela. El escritor, cuya obra 
se produjo a partir de 1948, se mantuvo fiel a ese principio, 
en un rico ejercicio de creación que ha visto ser reconocido 
públicamente al recibir todos los más importantes premios 
literarios españoles, desde el Nadal, en 1948 al Cervantes, 
1 El presente texto fue presentado, bajo forma de charla, durante el VI Congresso 
Brasileiro de Hispanistas y está en este libro en homenaje al Profesor Mario Miguel 
González, orientador de la tesis de doctorado de la autora, cuyo tema ha sido la 
obra de Miguel Delibes. La opción por este y no por otro artículo se debe a la 
crítica favorable hecha por Mario al final de la presentación. Queda el registro, 
con mi agradecida emoción al querido amigo y orientador.
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en 1993. Y no cesaron allí: el escritor de Valladolid ha conti-
nuado recibiendo, bajo forma de publicaciones, premiacio-
nes, congresos etc., las honras merecidas por la coherencia 
de su vida y obra. 

Si las distinciones recibidas funcionan como medida 
y reconocimiento de una carrera singular como escritor, 
creador de personajes inolvidables, rescatar lo nuclear en 
Delibes es, como bien señala Raquel Barros, “[…] recordar 
que nos acercó, con una pasión ceñida por su parquedad, 
una reflexión sobre lo humano que excede el marco con-
creto de Castilla donde se desarrolla la mayor parte de su 
obra” (BARROS, 2010, no paginado).

En mayo del 2007, casi 60 anos después de la publi-
cación de su primera novela: La sombra del ciprés es alargada 
(1948), Delibes escribió un preámbulo al primer volumen 
de las Obras Completas I, organizadas por Ramón García 
Domínguez y publicadas por Destino el mismo 2007, al 
cual llamó: Después de el hereje. Importa aclarar que El he-
reje es obra de 1998, concluida cuando la salud del escritor 
de Valladolid ya daba señas de debilidad, quizás la razón 
por la que Delibes declarara en todas las entrevistas que 
aquella sería su última novela.

El primer párrafo de dicho preámbulo se inicia de 
manera insólita. Dice: “Aunque viví hasta el año dos mil..., 
el escritor Miguel Delibes murió en Madrid el 21 de mayo 
de 1998, en la mesa de operaciones de la clínica La Luz. 
Esto es, los últimos años literariamente no le sirvieron de 
nada […]” (DELIBES, 2007, p. XVII). El escritor cierra ese 
corto y revelador preámbulo con la sinceridad y la senci-
llez con que siempre habló de su obra:

Si mi primera novela apareció en 1948 – hace 
ahora sesenta años – y la última en 1998, ha sido me-
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dia centuria, la segunda del siglo XX, la que me he 
ocupado escribiendo y publicando libros. Y siempre 
con el beneplácito de mis lectores. También a ellos, 
y a cuantos ahora se asomen a las páginas de estas 
Obras Completas, quiero agradecer sinceramente su 
benevolencia y fidelidad. (DELIBES, 2007, p. XVIII)

Estamos hablando de un escritor cuya amplia obra al-
canzó un número importante de ediciones y posee una exten-
sa fortuna crítica dentro y fuera de España. Y sin embargo, 
Miguel Delibes es, aún, muy poco conocido del público lector 
brasileño. Nos parece raro que la obra de Miguel Delibes, uno 
de los más importantes escritores españoles del siglo XX, tra-
ducido a los más diversos idiomas, como el alemán, el turco, 
el griego, el ruso, el japonés aún no haya merecido, por parte 
de las editoriales brasileñas, el tratamiento que sería de espe-
rarse. Apenas Señora de rojo sobre fondo gris, salvo error, está 
traducida en Brasil, pero esa traducción es reductora, una vez 
que le borra el sello del escritor: su expresividad lingüística, al 
no lograr mantener el sabor característico del lenguaje de los 
personajes, la expresión oral viva, contenida, sugerente, emo-
cionada. La traducción se queda, de esa manera, huérfana de 
aquel sabor característico de la adecuación del lenguaje que 
imprime a la narrativa de Delibes lo que Francisco Umbral 
considera “un montaje idiomático al servicio de una realidad 
novelable” (UMBRAL, 1970, p. 66).

El discreto escritor de Valladolid, quien, para Janet Pé-
rez, no ha sido “un escritor de moda, ni de las modas” (PÉ-
REZ, 1997, p. 52), ha sabido mantenerse fiel a sus orígenes, 
a Castilla, región en que ha situado casi toda su vasta obra, 
con poquísimas excepciones, como en Los santos inocentes, 
ambientado en un latifundio de Extremadura y algunos li-
bros de viaje, muy poco frente a la extensión de su produc-
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ción literaria. Lo regional, lo local prevalece en Delibes, lo 
que no lo impide, como escritor, de sobrepasar los muros 
territoriales de Castilla y de España para alcanzar la univer-
salidad. No por casualidad se celebró el Congreso conme-
morativo de los 60 años de publicación de su primera no-
vela: La Sombra del ciprés es alargada, en octubre del 2007, en 
Valladolid, bajo el título de Congreso Internacional “Cruzando 
fronteras: Miguel Delibes, entre lo local y lo universal.”

El éxito de la obra de Miguel Delibes puede ser eva-
luado desde diferentes ángulos: el de la copiosa e impor-
tante premiación recibida dentro y fuera de España, el del 
número de ediciones o de libros vendidos, lo que da la di-
mensión de su público lector, el de las apreciaciones crí-
ticas, entrevistas y estudios académicos que enriquecen y 
documentan constantemente la fortuna crítica del escritor 
castellano. A todo eso, siempre que instado a hablar sobre 
la recepción que le brindaba el público, Delibes respondía, 
con su característica simplicidad, atribuyendo tales hechos 
a la benevolencia y fidelidad de sus lectores. El éxito edi-
torial, el tema de las premiaciones y la simplicidad que se 
confundía con un modo humilde de ver toda esa gloria en 
vida, fueron resumidos por el periodista Oscar Jara, al pu-
blicar, en el año 2000, una entrevista con Delibes:

El hereje es el último Premio Nacional de Nar-
rativa (1999), pero a Delibes le han premiado sobre 
todo los lectores. Los 400.000 libros vendidos de su 
última novela no dejan dudas y en la feria del libro 
de la ciudad donde vive, Valladolid, se ha leído su 
obra en voz alta, como se hace con el Quijote en Ma-
drid. (JARA, 2000, no paginado).

Delibes reaccionaba diciendo: “Yo no tengo la di-
mensión de Cervantes, al que se puede leer en alto. A mí 
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no. A mí bajito y procurando saltar los defectos.” (JARA, 
2000, no paginado).

Es aun Jara quien nos revela que, al hablar de la de-
voción de sus vecinos y paisanos, Miguel Delibes se emo-
cionaba y afirmaba que a Valladolid y a Castilla debía todo 
lo que era, pues de ambas ha tomado no sólo los personajes 
y escenarios, como también las palabras y el lenguaje. Por 
eso mismo, Valladolid, la ciudad que le enseñó a hablar, 
a fabular y a vivir ha recibido un homenaje especial del 
escritor en la dedicatoria de El Hereje, donde leemos: “A 
Valladolid, mi ciudad” (DELIBES, 1998, p.7). 

Como vemos, ha tenido una justa razón la publica-
ción reciente de sus Obras Completas, bajo la dirección de 
Ramón García Domínguez. La colección está distribuida 
en siete volúmenes, publicados por la Editorial Destino, 
a partir de 2007. Esas Obras Completas se revisten de es-
pecial importancia, una vez que las podemos considerar 
como definitivas. Afirma su director que todos los tex-
tos allí recolectados han sido cuidadosamente revisados 
por el mismo autor, que ha vuelto a leerlos atentamente 
y ha acudido a todas las dudas y observaciones que le 
han sido hechas durante el proceso de revisión y edi-
ción (GARCÍA DOMÍNGUEZ, 2007, I, p. XVI). De esa 
manera, el lector de Miguel Delibes tiene acceso a aspec-
tos de la obra que hasta entonces le eran desconocidos 
o estaban fuera de su alcance, como la indicación de las 
mutilaciones sufridas por la acción de la censura, una 
vez que, como sabemos, Delibes ha escrito buena parte 
de su obra durante el período franquista. Algunos cortes 
en sus novelas, como informa García Domínguez, han 
sido insignificantes, pero otros han sido violentos (GAR-
CÍA DOMÍNGUEZ, 2007, I, p. XVI); todos, sin embargo, 
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exponen la intolerancia de un gobierno que no respetaba 
la libre expresión.

En el primer volumen, del 2007, de las Obras Com-
pletas, consta, como adjunto, la novela Aun es de día (DE-
LIBES, 1949), con una revelación importante: la obra ha 
conocido una historia editorial conturbada no sólo por los 
problemas con los censores, como también por el compor-
tamiento del autor en relación a su segunda novela, publi-
cada únicamente por el temor del novelista de ser conocido 
como el autor de un único libro. A ella se refiere Delibes, 
en la advertencia que hace al lector de la edición de García 
Domínguez, como “mi novela fallida”. Ella figura allí por 
insistencia de los editores, pues Delibes no era partidario 
de republicarla. Pero frente al argumento de que, sin ella, 
la obra nunca sería completa, acabó por aceptarlo, no sin 
dejar constancia de que aquél era un asunto desagradable, 
ya que escribir “Aún es de día fue un error y otro, aún más 
grave, publicarlo con cortes o sin ellos ya que, en lo litera-
rio, no había gran diferencia” (DELIBES, 1949, apud García 
Domínguez, 2007, p. 805).

En las Notas a la edición, García Domínguez ofrece al 
lector el prólogo escrito por Delibes al primer tomo de las 
Obras Completas, de 1964. Son palabras de Miguel Delibes:

[…] Al año siguiente (al de la publicación de La som-
bra del ciprés es alargada) apremiado por el temor de 
quedarme en novelista de una sola novela, publiqué 
apresuradamente Aún es de día. Digo apresuradamen-
te porque la entregué al editor sin estar satisfecho de 
ella. Destino la aceptó pero el libro no se publicó tal 
como yo lo había parido. Era aquélla una época – 1949 
– en la que a los libros, como a los toros, se les afei-
taba los cuernos para evitar riesgos a quienes se les 
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aproximaban demasiado. Pero a Aún es de día me lo 
afeitaron más de la cuenta. Y el encargado de hacerlo 
no debía tener mucho sentido, ya que las mutilaciones 
convirtieron a menudo escenas inocentes en escenas 
escabrosas, como aquella en que el jorobado Sebas-
tián, refugiado con su novia en el hueco de la trasera 
del convento, siente escrúpulos ante el besuqueo que 
ella inicia y la encarece aplazar estas efusiones hasta 
después de la boda. […] (DELIBES, 1964, apud GAR-
CÍA DOMÍNGUEZ, v. I, 2007, p. 1074-1075).

La cita es larga, pero, para que el lector conozca, aun-
que superficialmente, la acción incoherente de la censura, 
se merece la pena seguir un poco más adelante, pues De-
libes, al relatarla, busca dejar claro que su texto original 
nada tenía de malicioso. La acción de la censura, al supri-
mirle la escena de los besos, al hacer el corte, ha inyectado 
en el texto mucho más de lo que el autor quiso decir. Una 
vez cortada la escena de los besos, así se quedó el relato:

La Aurora se introdujo en el oscuro rincón y 
arrastró tras ella a Sebastián. Él se encontraba 
sublimado por el presentimiento de Irene, 
anulado en su rastrera carnalidad. No hubo de 
esforzar para aplacarla:
• No, Aurora, no; debemos dominarnos, esto no 

está bien que lo hagamos antes de casarnos; 
esto es una porquería. (DELIBES, 1949, apud 
GARCÍA DOMÍNGUEZ, 2007, v. I, p.1075).

Comenta Delibes: “El afeitado, como ven, fue con-
traproducente y ‘yo dije’, en esta ocasión, mucho más de 
lo que me proponía decir”. (DELIBES, 1964, apud GARCÍA 
DOMÍNGUEZ, 2007, v. I, p.1075).
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Aún en el mismo Prólogo, aclara Delibes:
Por razones obvias no he incluido esta nove-

la en el presente volumen. Se da la circunstancia de 
que he extraviado las puntas de los cuernos afeita-
dos hace más de doce años y no quiero aumentar de 
esta manera las irregularidades y torpezas en que, de 
por sí, es pródigo el relato. Tiempo habrá, creo yo, de 
incluirla en volúmenes posteriores (DELIBES, 1964, 
apud GARCÍA DOMÍNGUEZ, 2007, v. I, p.1075 ).

Aún es de día tampoco figura en el cuerpo de las Obras 
Completas de 2007 por decisión del propio autor que la ha 
alejado de la secuencia principal. El texto la integra, como 
adjunto, recurso usado para permitir su acceso a los inves-
tigadores y estudiosos de la obra de Miguel Delibes (GAR-
CÍA DOMÍNGUEZ, v. I, 2007, p. 1113 – 1066). 

Conviene incluir en estos comentarios, otro he-
cho poco conocido pero muy interesante: el manuscrito 
de Aún es de día, extraviado hacía décadas por entre los 
guardados de su autor, [obsérvese que a ello hace meta-
fórica referencia Delibes cuando comenta, en el prólogo 
al primer tomo de su “Obra completa” que había extra-
viado “las puntas de los cuernos afeitados hace más de 
doceaños” (DELIBES, 1964, apud GARCÍA DOMÍNGUEZ, 
2007, v. I, p.1075), ha sido recuperado en 1999. Lo intere-
sante con relación a esos manuscritos es el hecho de que, 
una vez publicada la novela, Miguel Delibes ha subraya-
do con lápiz rojo todo lo que la censura había tachado, lo 
que le ha permitido al editor de las Obras Completas, del 
2007, restablecido el texto original, publicarlo en su ver-
sión definitiva, aunque como apéndice.

Otra de las novelas censuradas es El camino, obra de 
1950, considerada por Delibes como la primera que acepta-
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ba como suya, ya que en esa obra ha encontrado el tono, el 
estilo que sería su sello definitivo. Las dos novelas anterio-
res, La sombra del ciprés es alargada y Aún es de día son, para 
el autor, como obras de aprendizaje. El camino ha recibido 
el aplauso de los críticos, que la han considerado una obra 
madura, especialmente Antonio Villanova, para quien esa 
obra era, en el momento de su aparición, “la más perfecta 
obra maestra de la novela contemporánea” (VILLANOVA, 
apud GARCÍA DOMÍNGUEZ v. I, 2007, p. LXVIII).

En la nota a las Obras Completas de 2007, García Do-
mínguez comenta varios hechos relativos a El camino y su-
braya un aspecto muy importante relativo al manuscrito 
original. Escrito a tinta sobre las conocidas “cuartillas de 
papel de periódico”, una característica intrínseca de los 
manuscritos de Miguel Delibes, a pesar del tiempo trans-
currido y de las vicisitudes afrontadas, se mantuvo en 
buen estado, lo que ha permitido que, en el año 2000, para 
celebrar los cincuenta años de la novela, Destino publica-
ra su edición facsímil también preparada y prologada por 
GARCÍA DOMÍNGUEZ ( 2007, v. I, p.293-440) quien, en las 
notas a las Obras Completas, ha dado a conocer las diecinue-
ve líneas del manuscrito que han sido tachadas por el lápiz 
rojo de la censura franquista. Tales líneas, que integraban 
originalmente el capítulo XVI, están reproducidas en la pá-
gina 1109 del primer volumen de las Obras Completas, lo 
que le permite al lector y al investigador de El camino re-
conducirlas al lugar donde se encontraban originalmente y 
leer la obra tal como el autor la ha elaborado. 

Tan sólo como para dar una idea de la mutilación he-
cha en la obra original, en la página 405 se lee, a propósito 
de la acción inquisitorial y vigilante de Doña Lola, conoci-
da en el pueblo como La Guindilla, lo siguiente:
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Ya que los mozos y mozas del pueblo tienen 
su conciencia acorchada, yo sustituiré a la voz de 
su conciencia’, se decía. Era una tarea ardua la que 
se echaba sobre sí, pero al propio tiempo no estaba 
exenta de atractivos.

Los mozos del pueblo soportaron el entrome-
timiento de la Guindilla en sus devaneos durante 
tres domingos consecutivos. Pero al cuarto llegó la 
insurrección. […]. (DELIBES, 1950, apud GARCÍA 
DOMÍNGUEZ, v. I, 2007, p.405

En la reproducción del original censurado, se leen las 
19 líneas que el lápiz rojo de la censura le ha robado a la 
lectura de millares de lectores de El camino: 

[…] Era una tarea ardua la que se echaba sobre sí, 
pero al propio tiempo no estaba exenta de atracti-
vos. En el fondo, le gustaba sorprender a las parejas 
en plena fiebre de amor.

Una noche, el haz de su linterna topó, en lo 
más intrincado de un bosque de castaños, con el 
Cuco, el factor, y su mujer:

– Cuco, Rafaela – dijo – , estáis en pecado mortal.

El Cuco se puso de pie:

– ¡Qué demonios dices, caracaldos! Ella es mi 
mujer, aclaró.

La Guindilla no perdió la serenidad:

– ¿Y por qué no hacéis en casa lo que tengáis 
que hacer? – dijo.

(Aquí siguen tres líneas manuscritas supri-
midas por el propio novelista.)
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Rafaela, la Chancha, intervino conciliadora:

Deje usted, doña Lola. Él dice que sólo dis-
fruta en el bosque porque entonces las caricias le sa-
ben a prohibidas. A él le quita usted la prohibición 
y asunto concluido.

(Aquí van dos líneas tachadas por Delibes.)

La Guindilla se retiró sin entender bien las ra-
zones que asistían a Cuco el factor para esconderse 
con su mujer en la espesura, teniendo una casita tan 
linda como tenían a orillas de la vía.

Cuando el Cuco le contó a Andrés, “el hom-
bre que de perfil no se le ve”, este episodio, el zapa-
tero meneó la cabeza y dijo:

La Guindilla, como todas las mujeres que sólo 
tienen costillas en el pecho, es una intransigente.]

Los mozos del pueblo soportaron el entrome-
timiento de la Guindilla en sus devaneos durante 
tres domingos consecutivos […]. (DELIBES, 1950, 
apud GARCÍA DOMÍNGUEZ, v. I, 2007, p.1109).

Como vemos, a pesar del carácter del libro: la vida 
de un pueblecito de la montaña vista a través de los ojos de 
un niño, la censura de los años 50 no le perdonó al autor la 
osadía de ocuparse de un tema considerado inmoral, den-
tro de las normas de la nueva inquisición que se instalara 
en España con la victoria de Franco.

Con frecuencia, Delibes ha afirmado que era un es-
critor tardío, afirmación que puede asociarse a lo que dice 
en Confidencia, ensayo recolectado en España 1936-1950: 
muerte y resurrección de la novela, y transcrito por García 
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Domínguez en la introducción de las Obras Completas (v. I, 
2007, p. XXVI-XXVIII). El escritor de Valladolid aclara que 
su inclinación hacia la literatura se ha debido, a parte del 
influjo de su mujer, una gran lectora, por la conjunción ca-
sual de dos hechos enteramente ajenos el uno al otro: su 
encuentro con el libro de Joaquín Garrigues, Curso de Dere-
cho Mercantil y su ingreso como redactor del diario El Norte 
de Castilla, en 1941. Parece raro que una obra técnica haya 
provocado en el escritor su aptitud literaria, pero Delibes 
lo aclara cuando afirma:

El hecho de que una materia tan árida, como 
el Derecho Mercantil influyera en mi destino se 
debe a la magia de su autor y a que, por debajo de 
las aburridas teorías jurídicas, yo encontré en él la 
belleza, la gracia y la exactitud expresivas. [...]. A 
partir de la lectura de Garrigues, empecé a tomar 
gusto a la expresión verbal y, por primera vez en 
la vida, experimenté el placer de encadenar unas 
palabras a otras para formular con precisión una 
idea. La palabra se me ofreció como un instrumento 
bello y poderoso cuyo simple manejo me deparaba 
un placer que nunca hubiera sospechado […]. (DE-
LIBES, 2004, apud GARCÍA DOMÍNGUEZ, v.I, 2007, 
p. XXVII). 

“La segunda concausa”, prosigue Miguel Delibes en 
Confidencia, ha sido su experiencia en el centenario periódi-
co liberal de Valladolid, El Norte de Castilla, donde trabaja-
ba como caricaturista. Sin embargo, y aquí se sigue un dato 
significativo que nos remite al momento histórico español 
vivido por Miguel Delibes, su paso por la función de re-
dactor del diario ha tenido como objeto evitar que él fuera 
confiscado y transformado en un órgano oficial, cuando 



HispAnisMo à BRAsilEiRA 291

ocurrió la expulsión de cuatro periodistas por el Tribunal 
de represión de la masonería y el comunismo (GARCÍA 
DOMÍNGUEZ, v. I, 2007, p. XXVII). En la tarea de editor 
de un diario de provincia, afirma Delibes que ha apren-
dido dos cosas fundamentales para su oficio de novelista: 
resaltar el aspecto humano de cada suceso y ajustarse a una 
expresión sintética que

si siempre es aconsejable en periodismo, lo era más 
en aquellos años de escasez en los que los diarios es-
pañoles apenas contaban con cuatro o seis páginas 
incluida publicidad. De aquel tiempo data segura-
mente mi propensión a considerar el periodismo 
como un borrador de la literatura. (DELIBES, 2004, 
apud GARCÍA DOMÍNGUEZ, v. I, 2007, p. XXVII). 

Ha sido, pues, el periodismo que le ha enseñado lo 
cotidiano, aquellos hechos que escapan a la mirada común 
y que por el arte de Delibes se vuelven en un acontecimien-
to de extremado valor humano. A la par de eso, también 
le debe al periodismo otra de sus más apreciadas carac-
terísticas: la fuerza expresiva de su lenguaje firmemente 
apoyada en una extraordinaria capacidad de decir mucho 
en pocas palabras, en el ejercicio de la síntesis con la cual 
remite a los hechos y al mayor número de circunstancias 
que nos cercan, con el menor número posible de palabras, 
como afirma en la carta-prólogo a los Estudios sobre Miguel 
Delibes (DELIBES, 1983, p. 9-10).

Movido por la idea de redimir a los oprimidos (Mer-
curio, 2007, p. 20), Delibes reafirma en El hereje (1998), su 
compromiso con Valladolid y Castilla: plantado en tierras 
castellanas, con su agudizada mirada de cazador, él ha 
observado el mundo a su alrededor, a las personas que lo 
pueblan, sus hábitos, manteniendo el oído abierto, atento 
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a lo que decían los castellanos de los más variados oficios, 
personas a las que el escritor ha recreado, transformándo-
las en protagonistas de las historias que ficcionalizan la 
realidad castellana.

Miguel Delibes es fundamentalmente un extraordi-
nario creador de personajes y situaciones. En entrevista a 
Tomás Val, para la revista Mercurio, comenta con relación al 
tema de los personajes:

Siempre me atrajeron los personajes en mi re-
lación con la novela. El personaje suele ser la nove-
la. Un buen personaje despierta siempre el interés y 
el afecto del lector que hace suya su aventura. Unas 
docenas de buenos personajes conforman un grupo 
en el que la condición humana puede analizarse. 
(DELIBES, apudMercurio, 2007, p. 18)

Para Delibes, el éxito de sus personajes junto al pú-
blico se debe, quizás, a las peripecias de los tipos que crea. 
El deseo de justicia y la solidaridad son, para el escritor, los 
sentimientos que llevan a los lectores a leer su obra y a ella 
permanecer fieles. Cuando inauguró el curso de verano de 
la Universidad Complutense de Madrid, en 1991, Delibes 
afirmó que siempre fue novelista de personajes, afirmación 
que completará en el ensayo: España 1936-1950: muerte y 
resurrección de la novela:

Considero la erección de tipos vivos como un 
fundamental deber del novelista [...] Poner en pie 
a unos personajes de carne y hueso e infundirles 
aliento a lo largo de doscientas páginas es una de 
las operaciones más delicadas de cuantas el nove-
lista realiza. Y hasta tal punto pienso que esto es 
así que me atrevo a formular una conclusión: una 
novela es buena cuando, pasado el tiempo después 
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de su lectura, los tipos que la habitan permanecen 
vivos en nuestro interior; y es mala cuando los per-
sonajes se confunden con otros personajes de otras 
novelas para, finalmente, olvidarse. El personaje es 
para mí el eje de la narración y, en consecuencia, el 
resto de los elementos deben plegarse a sus exigen-
cias. (DELIBES, 2004, apud GARCÍA DOMÍNGUEZ, 
v. I, 2007, p. XXIV)

En la recreación de los tipos castellanos, Miguel De-
libes registra el habla de Castilla. Su intención, reafirma-
da con frecuencia, es la de mantener para la posteridad 
la riqueza de un mundo rural que se va perdiendo con el 
progreso. Pasa con Delibes lo que afirmó Kathrin Rosen-
field, de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, en 
charla proferida el 26 de agosto del 2009, en el Instituto de 
Letras da Universidade Federal Fluminense, al comentar 
la obra de Guimarães Rosa. Según Rosenfield, Guimarães 
Rosa registra los estertores de un mundo rural en proceso 
de desaparición. Otra de sus observaciones, se ajusta a per-
fección a Delibes. Para Rosenfield, el autor no está lejos, él 
está en sus personajes, se identifica con sus personajes. 

En el registro del lenguaje de Castilla se percibe que, 
al crear a sus personajes, Delibes lo hace de tal manera que 
su lector escucha Castilla hablar. Se trata de un minucio-
so trabajo de recreación que hace el registro del habla de 
Castilla para que su riqueza y expresividad no se pierdan 
con el progreso, influjos externos y el paso del tiempo, Tal 
aspecto puede ser ampliamente ejemplificado en Las guer-
ras de nuestros antepasados (1975), donde gana vida el habla 
relacionada con la naturaleza, poblada por palabras que, 
“dentro de muy pocos años, no significarán nada para na-
die y se transformarán en puras palabras enterradas en 
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los diccionarios e ininteligibles para el Homo tecnologicus”, 
(DELIBES, 1994b, p. 153-154). Al registrarlas, Delibes tra-
baja para impedir que ocurra lo que observa Fredéric Ulh-
man, en Le Nouvel Observateur:

Cada vez que muere una palabra de ‘patois’, 
que desaparece un caserío solitario en pleno cam-
po o que no hay nadie para repetir el gesto de los 
humildes, su vida, sus historias de caza y el mito 
viviente, entonces es la Humanidad entera la que 
pierde un poco de su savia y un poco más de su sa-
bor. (ULHMAN, s/f, apud DELIBES, 1994b, p. 155).

Sabemos que Miguel Delibes siguió, por toda su vida, 
en el escenario donde nació: Castilla, con rarísimos momen-
tos de ausencia, para volver en seguida. Su obra resulta de 
un acto de recreación de lo que conocía hondamente. Sus 
personajes, tal como afirma al final del discurso de agradeci-
miento al Premio Cervantes, en Alcalá de Henares, en 1994: 
Daniel el Mochuelo, el viejo Eloy, el Nini, el señor Cayo, el 
Azarías, Pacífico Pérez eran él mismo en diferentes conyun-
turas y fueron moldeando sus vidas a cuesta de la vida de 
su creador. En esa ocasión, ha declarado Delibes: “Yo no he 
sido tanto yo como esos personajes que representé en este 
carnaval literario. Ellos son, pues, en parte mi biografía” 
(ABC, 1994, p. 55). Con esa afirmación se confirma la rela-
ción establecida con el comentario de Rosenfield a propó-
sito de los personajes de Guimarães Rosa y su autor. En el 
escritor de Castilla y en el de Minas Gerais, el autor no está 
lejos, pone un poco de sí mismo en sus personajes, se identi-
fica con ellos, y pasa, a través de ellos mucho de su manera 
de ver el mundo. En ambos los escritores, hay una relación 
muy estrecha entre el hombre, un paisaje y una pasión, reu-
nidos en un momento histórico determinado.
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Delibes no abdica de su compromiso con aquellos cas-
tellanos que pasan la vida luchando por una supervivencia 
casi siempre muy difícil, frecuentemente “oscura o poster-
gada”, para usar la expresión de Mateo Díez. (2007, p. 13). 
Se trata de un escritor comprometido con un mundo y lo 
que en él se contiene: Castilla, en su caso específico. Pero no 
se trata de una reducción geográfica que lo enclaustra allí, 
preocupado tan sólo con Castilla y sus habitantes. Como se 
deduce de la afirmación de Mateo Díez, Castilla es 

un paisaje de la observación que se trasmuta en un 
paisaje de la universalidad simbólica, un latido de 
seres humanos que habitan la cercanía de sus más 
inverosímiles resonancias vitales y se adueñan de 
esa imagen arquetípica que los integra, sin más, en 
la propia resonancia de lo que llamamos condición 
humana. (MATEO DÍEZ, 2007, p. 13).

No por casualidad el libro de crónicas, de 1986, en el 
cual Delibes reúne la expresión de las charlas de 32 trabaja-
dores dedicados a oficios ancestrales, se llama: Castilla ha-
bla. En el prólogo, al que titula: “Para entendernos”, aclara 
el escritor que

este libro no es una novela pero tampoco un estudio 
científico, apoyado en datos y estadísticas, sino algo 
a mi juicio más elocuente: un libro vivo donde la 
realidad castellana nos es expuesta por sus propios 
protagonistas, los más humildes vecinos de nues-
tros pueblos y aldeas. (DELIBES, 1987, p. 9)

Manuel Alvar considera que Castilla habla
es la intrahistoria de esta Castilla por la que Delibes 
camina al pairo de recuas y molineros, de trapenses 
y capadores, de caracoleros y colmeneros. Son hom-
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bres y mujeres que nacen, crecen, aman y un día se 
mueren sin dejar ni voces ni gritos, si estas páginas 
no hubieran existido. (ALVAR, 1987, p 507)

Lo que está puesto de manera incuestionable en ese 
libro vivo y expresa, de manera coherente, la relación del 
escritor con Castilla y los seres que en ella habitan es la 
defensa feroz de condiciones humanas que evitaran el éxo-
do obligado para pueblos más grandes, para la ciudad u 
otros países. Esa cuestión está tratada por Delibes como un 
deber: él lucha por la garantía de opción para aquellos que 
desean vivir en el campo, por la garantía de que disfruten 
del desarrollo cultural y del bien estar material sin que eso 
implique el abandono del campo.

Hay que dejar claro que lo rural y lo urbano no son 
una incursión pasajera en Miguel Delibes. Con la mirada 
conocedora de quien ha vivido siempre el campo y la ciu-
dad, siendo él mismo un puente entre lo rural y lo urbano 
y defensor de la concordia en las relaciones hombre/natu-
raleza, Delibes produce una obra en la que hay un rechazo 
de un progreso que envenena la corte e incita a abandonar 
la aldea (1994b, p. 151).

Una de las grandes preocupaciones delibianas es la 
muerte de la cultura rural, sin nada que la sustituya, “al 
menos, nada noble”, como considera. En su obra se escu-
cha el clamor contra la deshumanización progresiva de la 
sociedad y la violencia contra la naturaleza. Razona Deli-
bes: “Pero el hombre, nos guste o no, tiene sus raíces en la 
naturaleza y al desarraigarlo con el señuelo de la técnica, lo 
hemos despojado de su esencia” (DELIBES, 1994b, p. 151).

La cuestión está en aquel contexto progresivamente 
urbano donde la explosión demográfica ocurre a un tiem-
po en que se vacía el campo, o, lo que es igualmente per-
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verso, se urbaniza ese campo. Una de las fuertes razones 
de su preocupación es la ruptura en la relación de los niños 
con la naturaleza de cuyo contacto son alejados. Esos niños 
tienen en común con algunos de los personajes delibianos, 
como el Nini, de Las ratas, o con Daniel el Mochuelo y sus 
amigos de El camino, nada más que el hecho de ser o haber 
sido, también, niños. De allí la frecuente referencia al viejo 
mundo rural en el que el hombre surge con características 
individualizadoras, en contraposición al masificado hom-
bre urbano.

Por lo expuesto, se observa que el arte poético de Mi-
guel Delibes está entrañado aquí y más allá en sus libros, 
en los prólogos que escribió para las reediciones de su obra 
o libros en su homenaje, en sus discursos, en charlas con 
escritores amigos, además del sinnúmero de entrevistas 
publicadas. De esa manera vamos captando algo de su téc-
nica y estilo y logramos comprender lo que él afirma en 
Un año de mi vida, libro de 1972: “Cada novela requiere una 
técnica y un estilo. No puede narrarse de la misma manera 
el problema de un pueblo en la agonía (Las ratas – 1962) que 
el problema de un hombre acosado por la mediocridad y la 
estulticia (Cinco horas con Mario – 1966)”. (DELIBES, 1972, 
p. 213).

Prosigue Delibes, afirmando lo que consideramos 
fundamental en su arte poético: una vez que posee la fór-
mula (técnica) y alcance el tono (estilo), “lo difícil no es 
hacer una novela larga, una novela río, sino decir lo que 
queremos decir con el menor número de palabras posible” 
(1972, p. 213).

En 1993, en las Palabras inaugurales de El autor y su 
obra: Miguel Delibes, afirma el escritor que “debemos es-
cribir como somos. Entre el hombre que vive y el escritor 
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que escribe no debe abrirse un abismo” (DELIBES, 1993, p. 
17). En esa misma fecha, César Alonso de los Ríos publica 
las conocidas Conversaciones con Miguel Delibes, obra fun-
damental para los que desean ahondar en el conocimiento 
del escritor de Valladolid. En ella rescatamos algunos datos 
más para el establecimiento del arte poético de Delibes:

Yo entiendo que novelar o fabular es narrar 
una anécdota, contar una historia. Para ello se ma-
nejan una serie de elementos: personajes, tiempo, 
construcción, enfoque, estilo. A mi ver, con estos 
elementos se pueden hacer todas las experiencias 
que nos dé la gana... todas menos destruirlos, por-
que entonces destruiríamos la novela. El margen de 
experimentación es inmenso, pero tiene un límite: 
que se cuente. (DELIBES, apud ALONSO DE LOS 
RÍOS, 1993, p. 111)

Iniciamos esta ponencia con la conocida expresión 
delibiana con que el escritor define una novela: “Un hom-
bre, un paisaje, una pasión”. Nuestra intención era volverla 
clara para aquellos que se iniciaran en la lectura de Miguel 
Delibes. Volvimos a ella para recordar que, en la defensa 
de los derechos humanos, en su fidelidad al paisaje de Cas-
tilla, en su habilidad para contar una historia – no nos ol-
videmos que, para Delibes, más que la historia ella misma, 
importa cómo contarla – , aquella frase inicial se revitaliza 
tal como se comprueba a lo largo de medio siglo, en su vas-
ta obra. Defensor de los derechos humanos y de la libertad 
de conciencia, primera voz a levantarse en defensa de la 
naturaleza, admirador del resultado del Concilio Vaticano 
II que preconizó la tolerancia y el respeto al prójimo, temas 
que tienen lugar expresivo en su obra, como resulta evi-
dente en Cinco horas con Mario (1966) y Los santos inocentes 
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(1981), la palabra de Miguel Delibes estuvo siempre al lado 
de los más débiles, de los agraviados, de los desposeídos, 
tal es su sentido de la justicia, su preocupación con el ser 
humano. Su honda humanidad una vez más se refleja, al 
final de la entrevista a Óscar Jara. Cuando se le preguntó si 
en este nuevo siglo hay más herejes o más santos inocentes, 
en referencia clara al título de dos de sus más expresivas 
obras, Delibes respondió:

En España hay menos santos inocentes y me-
nos herejes, lo que hay es personas completamente 
indiferentes. A nivel universal diría que basta ver 
los países del Tercer Mundo para darse cuenta que 
hay más santos inocentes o tantos como los que ha 
habido siempre (DELIBES, 2000, n/p).

En la piel de la obra de Miguel Delibes bien como 
entrañada en ella misma, está puesta la realidad social de 
Castilla. Para el narrador, el hecho sociológico más impor-
tante ocurrido en Castilla es lo que se recupera en la ima-
gen de los pueblos abandonados, arruinados, en el paisaje 
desértico, en una cultura que se acabará tan pronto se ex-
tingan sus últimos testigos, aquellas personas que aún per-
manecen en una desertificada Castilla, como el Señor Cayo 
y su esposa muda (1978). Esta realidad social se encuentra 
dentro del paisaje diseñado por Miguel Delibes, un compo-
nente importante al que recurre el escritor para subrayar, 
en ese paisaje y con sus historias, su preocupación mayor: 
el ser humano y todo aquello que lo afecta.

Hemos pensado si la mejor manera de cerrar este ar-
tículo no sería proceder como Juan Antonio, el profesor de 
Lengua de la octava serie de una escuela castellana, cuan-
do, a los catorce años, la cursaba el escritor y profesor de li-
teratura, José Manuel de la Huerga (1967). Según nos cuen-
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ta de la Huerga, su profesor dedicaba los minutos finales 
de cada clase a leerles, en alto, Las ratas (1962). Quizás era 
su voz aguardentosa, quizás lo que se contaba: mientras 
leía, el profesor lograba encantar a aquel rebaño adolescen-
te y los tenía arrobados hasta que no sonara la campana. 
Repetimos las palabras de de la Huerga, publicadas en Lu-
ces, trazos y palabras (2007):

Su voz acompañaba como ninguna a aquella 
historia dura, de gente recia que no tenía un gesto 
cariñoso para nadie: ni siquiera para el niño Nini. 
Gente crepuscular, que se sabe la última de su espe-
cie, de una mirada cetrina que brotaba de la tierra, 
que salía de sus cuevas con la humedad y el bar-
ro, la soledad y la pobreza como marcas ingénitas. 
Estaban condenados a vagar por estos campos por 
toda la eternidad y como única heredad para una 
descendencia inexistente. Con qué nitidez veía, des-
de mi pupitre en última fila, sobre el cristal sucio del 
ventanal que daba a los campos de fútbol al Tío Ra-
tero ir cansinamente a las cuevas de las afueras del 
pueblo en busca del Nini “bergante”, regresar con 
el hato lleno de ratas muertas, ratas de carne blanca 
y limpia que en los tiempos del hambre, siempre, 
la gente se rifaba como verdadero manjar. (DE LA 
HUERGA, 2007, p.63).

Pensamos, pues, que una buena manera de finalizar 
estas palabras dedicadas al creador de personajes inolvi-
dables, de una obra que a partir del paisaje y del paisanaje 
de Castilla trasciende los límites geográficos, universali-
zándose, sería leerles un fragmento de Los Santos Inocentes 
(1981), novela que, con El Hereje (1998), para Andrés Tra-
piello, está llamada a figurar en el futuro como las obras 
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delibianas más logradas (TRAPIELLO, 2009, p. IX). Prefe-
rencias a parte, pensamos que vendría bien hacerles escu-
char al Azarías, cuando el Señorito Iván ve la grajeta des-
garrada del bando, el momento en que se arma, apunta, 
tira y mata su milana:

¡¡ quiá!!

y repentinamente, ante el asombro del señorito 
Iván, una grajeta se desgajó del enorme bando y 
picó en vertical, sobre ellos, en vuelo tan vertigino-
so y tentador que el señorito Iván se armó, acula-
tó la escopeta y la tomó los puntos, de arriba abajo 
como era lo procedente, y el Azarías al verlo, se le 
deformó la sonrisa, se le crispó el rostro, el pánico 
asomó a sus ojos y voceó fuera de sí,

¡no tire señorito es la milana! […]

es la milana, señorito! me ha matado a la milana! 
(DELIBES, 1986, p.170)

Con la voz sin tiempo del Azarías que perdura más 
allá del final de la narrativa, (y casi dijimos de la poesía) 
cerramos este homenaje a Miguel Delibes, el poeta de Cas-
tilla y a Mario González, el gran profesor brasileño de Li-
teratura Española.
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JAGuAR EN LLAMAS: uNA MEtANovELA 
HiStóRiCA1

Márcia Paraquett (UFF/UFBA)

Cuando pensamos en la producción literaria latinoa-
mericana contemporánea, en lo que se refiere a la narrativa 
novelística, necesitamos recorrer el camino que se demarcó 
en la segunda mitad del siglo veinte. Desde Alejo Carpen-
tier, al publicar El reino de este mundo (1949), esa literatura 
viene buscando los discursos que puedan articular formas 
de plasmar la vivencia histórica de nuestros continentes 
americanos. Aunque haya una vastísima, importante y va-
riada contribución de autores de distintas nacionalidades 
en ese proceso, lo que se siente es que, al cerrarse el siglo 
veinte, los escritores que han dedicado su arte al discurso 
ficcional histórico se han dado cuenta de la falencia discur-
siva. A partir del final de los años ochenta, la novela histó-
rica toma la parodia como forma discursiva porque ya no 
es posible creer en la posibilidad del registro de la verdad 
a través de la palabra por su mismo carácter dialógico. Así 
nace una nueva escritura, en la cual se encuentra ubicada 
Jaguar en llamas de Arturo Arias.

Aunque no sea el único escritor en definirse por una 
narrativa paródica como forma de registro de verdad, su 
contribución es fundamental para la comprensión de las 
tendencias literarias ficcionales en el campo de la novela 
latinoamericana. Como nadie, Arturo Arias ha percibido 

1 Publicado originalmente en: ARIAS, Arturo. Jaguar en llamas. Guatemala: Arte-
mis Edinter, 2002, p. I-XII 
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que la risa es la mejor forma de desacralizar y desmitificar 
el discurso oficial, para entonces re-descubrir y rescatar los 
mitos fundacionales de nuestra historia. Arias ha percibi-
do que el momento actual ya no era un período para crear 
nuevos discursos, sino más bien uno para deshacer, des-
construir, aquel otro que cargaba sobre sí una apariencia 
histórica de verdad que reclamaba verosimilitud científica 
y desconocía la naturaleza errática de los signos lingüísti-
cos. Al parodiar la historia de Guatemala, el autor de Ja-
guar en llamas no destruye su pasado. Por el contrario, le da 
un nuevo sentido que resulta más verdadero que el oficial, 
ya que nace de una auto-reflexión, de un auto-análisis, y 
del reconocimiento de las múltiples posibilidades de auto-
constituirse como sujeto histórico. 

La importancia de Arturo Arias en el escenario de la 
nueva novela histórica latinoamericana es indiscutible. Su 
producción ficcional se enraíza en la historia de su país, su 
obsesión narrativa, aunque sus objetivos vayan más allá 
de los muros nacionales para atingir al conjunto de Amé-
rica Latina. Desde Después de las bombas (1979), su primera 
novela, seguida de Iztam Na (1981), Jaguar en llamas (1989), 
Los Caminos de Paxil (1991) y Cascabel (1989), Arias escri-
be sobre Guatemala. Su país y su historia son el tema que 
anuda sus novelas. Hay, sin lugar a dudas, importantes di-
ferencias formales entre ellas, pero sería posible organizar 
la cronología de su concepción de la historia de Guatemala, 
si esta fuera la propuesta, a partir de la lectura de sus nove-
las, vistas no necesariamente en el orden cronológico en el 
cual han sido publicadas.

Para comprender su elección basta tomar su ensa-
yo La identidad de la palabra (1998), donde nos explica que 
hay una estrecha relación, con ténues límites, entre las ca-
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tegorías de “intelectual” y “político” en su país. Muchos 
intelectuales, desde el fin del siglo diecinueve se transfor-
maron en representantes del pueblo, hablando en nombre 
de los muchos que “no tenían voz,” como se dijo corrien-
temente en la década de los sesenta. Esa praxis de la na-
rrativa guatemalteca determinó tres situaciones en el largo 
período que concluyó con el fin de la etapa guerrillera: o 
los escritores se morían de hambre, o caían presos o tenían 
qué salir al exilio. Tal vez por eso Arias haya afirmado que 
el exilio es la única posibilidad para la producción intelec-
tual, aunque no fuese tampoco una tarea fácil. Fuera de su 
querencia, ajeado de sus hábitos, pero también de la parro-
quialidad en un sentido negativo, el escritor o el intelec-
tual tuvo que insertarse en las corrientes discursivas cos-
mopolitas, para así garantizar mecanismos de acceso o de 
validez discursivas como interlocutores de sus respectivos 
países. Naturalmente, eso ha provocado resistencia y fric-
ción con aquellos que nunca se marcharon, acusando a los 
primeros de estar desactualizados sobre las necesidades de 
su respectivo pueblo.

Vivir la dicotomía de ser intelectual y político corres-
pondió, en los ochenta y en Centroamérica, a resolver la 
dialéctica de ser poeta y guerrillero. Miguel Ángel Astu-
rias, Premio Nobel que llena de orgullo a los guatemalte-
cos, solía afirmar que “el poeta es una conducta moral”, to-
mando como principio su propio modelo de ser un creador 
que innovó en la forma, un revolucionario en la palabra, y 
asimismo un activista político que ha inspirado a muchos 
jóvenes latinoamericanos. Si tomamos la premisa de As-
turias como axioma de una cierta verdad que se impuso 
durante el período guerrillerista, los escritores guatemalte-
cos quedaron convertidos en prisioneros de su arte. O bien, 
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han convertido su arte en un prisionero de los principios 
revolucionarios. En esta contradicción, cabe preguntarse: 
¿Y dónde queda la poesía, es decir los elementos estéti-
cos que constituyen la discursividad como una forma de 
naturaleza literaria? ¿Cómo combinar esos elementos sin 
ser panfletario? ¿Cómo hablar simbólicamente cuando se 
necesita representar la dura realidad centroamericana? 
¿Cómo hacer poesía y a la vez convertirse en crítico severo 
de su sociedad? ¿Dónde y cómo se conjugan la poesía y 
la realidad en ese contexto? La lectura de Jaguar en llamas, 
seguramente, dará respuestas a esas preguntas.

Jaguar en llamas es una novela que denuncia la arbi-
trariedad de los registros, sean estos históricos o literarios. 
Arturo Arias afirmó que no existe una historia pretendida-
mente científica, objetiva, ya que “lo que único que existe 
son intentos por historificar, que es diferente de la existen-
cia de la historia”. En su nombre y en lo de los escritores, 
insiste en que “todos intentamos historificar. Porque ad-
quirimos sentido en la medida en que hacemos un recuen-
to”. Sabe, entonces, que la historia está hecha de discursos 
que no son sino interpretaciones subjetivas de diferentes 
fenómenos en los cuales las relaciones entre una cosa y otra 
se construyen sobre la base de los intereses de aquellos que 
los enuncian. Y que escribir, mejor dicho, re-escribir es con-
dición para que un pueblo adquiera sentido.

La trama elegida por Arturo Arias es la historia de 
Guatemala en los últimos 500 años. Ese marco temporal 
es el límite entre 1492, año de la llegada de los españoles a 
tierras americanas y 1992, reservado a las conmemoracio-
nes del quinto centenario del descrubrimiento. El locus del 
tiempo, sin embargo, es muchísimo superior a ese límite, 
porque la narración no está centrada en episodios ocurri-
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dos durante ese período cerrado. Esta viaja no sólo en di-
rección a un pasado anterior a 1492, como hacia un tiempo 
futuro que queda abierto. No hay un punto final en la nar-
ración ya que Ajoblanco, su principal personaje, seguirá 
vagando como un fantasma, garantizando la continuidad 
de ese proceso: “Un fantasma recorre Centroamérica, el 
fantasma de Ajoblanco” (ARIAS, 1989, p.434)

Hay cuatro personajes principales, responsables del 
engendramiento de las distintas acciones y discursos, cono-
cidos como la “banda de cuatro”: Ajoblanco, Amabilis, Tro-
tapriosiones y Cide H.MontRosat. Esos personajes son una 
referencia a los cuatro primeros hombres quichés, hechos 
de la médula del maiz, la planta sagrada de los antiguos 
mayas, y los progenitores de aquel pueblo (Balam Acab, 
Balam Quitzé, Mahucutah, e Iquí Balam); a los cuatro prin-
cipales linajes quichés (Caweks, Nijaibs, Ajaw Quichés, 
Sakics) y a los cuatro principales cargos en el gobierno de 
Gumarcaah (ajpop, ajpop-camjá, nimá rajpop, chutí rajpop 
achí), la capital del Reino Quiché, abandonada luego de ser 
quemada por el conquistador Alvarado, quien forzó a los 
sobrevivientes a trasladarse a un nuevo poblado español 
con el nombre de Santa Cruz.

La “banda de cuatro” llegó a América después de ya 
haber participado de los conflictos entre castellanos, mo-
ros y judíos en la Península Ibérica. Ajoblanco y Amabilis 
son sefaraditas, judíos descendientes de los primeros israe-
líes de Portugal y de España, además de aliados a los mo-
ros, habiendo sido, por lo tanto, perseguidos doblemente 
por los Reyes Católicos. Trotaprisiones es árabe y Cide H. 
Mont-Rosat, gitano. Juntos, los cuatro han traído a Amé-
rica no sólo el deseo de luchar al lado de los vencidos, en 
nombre de la libertad cultural, religiosa e ideológica, sino 
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también una representación alternativa de los españoles: 
España es, también, un país multicultural, en el cual los 
castellanos dominan y reprimen a otros pueblos residentes 
en la península ibérica.

La trayectoria de esos personajes ha propiciado un 
paseo histórico desde los siglos dieciséis hasta el veinte. 
Estos héroes han conocido a los conquistadores castellanos 
(porque “españoles” son también los pueblos oprimidos 
por estos), contra los cuales han luchado con sus espadas, 
pero han también convivido con los “mostruamericanos”, 
el nuevo enemigo que les ha enseñado cómo defenderse 
contra las armas de la modernidad. También han partici-
pado en las discusiones del proceso de la Independencia 
de América, y han colaborado con la unidad entre los indí-
genas americanos.

Una de las marcas más significativas e inteligentes de 
la novela, quizás, sea la intertextualidad que se establece con 
El Quijote, de Cervantes. Además de la idea del “manuscrito 
hallado”, Arias le “roba” a Cervantes la “indefinición au-
toral” y la “dispersión de voces narradoras”. De Cervantes 
también sale la inspiración para la creación de dos persona-
jes: Alonso Fernández Avellaneda (parodia del autor apó-
crifo de Don Quijote); y Cide H.MontRosat (parodia de Cide 
Hamete Benengeli, el historiador de la obra de Cervantes).

La intertextualidad con la primera novela moderna 
tiene el propósito de dar continuidad a la escrita castella-
na, impidiendo que el tiempo interrumpa el proceso crea-
dor literario. Arias toma a Cervantes como voz inaugural 
de la novela para, desde ésta, reflexionar sobre ese mode-
lo escritural, bastante modificado desde el siglo dieciséis 
hasta nuestros días. De esta manera apuntala, también, la 
imposibilidad de la escritura de la historia. Por eso juega 
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paródicamente con los nombres de Fernández Avellaneda 
y de Cide Hamete Benengeli. El primero, aunque sea un 
personaje real, entró a la historia como apócrifo, mentiroso; 
el segundo, aunque sea ficción en ambas novelas, recibe 
distintos niveles de credibilidad por parte de los dos auto-
res. En Cervantes, a Cide le fue autorizado recontar las ha-
zañas de Don Quijote, mientras que en Arias, Cide no tiene 
voz sino a través del texto de Avellaneda, lo que equivale a 
decir que no pudo asumir un discurso en primera persona.

El cruzamiento de los papeles de los personajes pa-
ródicos, además de la acentuada comicidad de Fernández 
Avellaneda, representado en el Jaguar como un objeto có-
mico que no pasa de provocar la risa por la risa en su in-
tento por escribir una historia oficial en nombre del ejército 
de su país, podrían servir a Cervantes como “derecho de 
defensa”. Arturo Arias retoma la cuestión del “derecho au-
toral”, permitiéndole a Cervantes una oportunidad de de-
fensa ya que ridiculariza aquel que le quiso robar al padre 
de la novela moderna su maestría.

Partiendo de la idea de que algunos manuscritos 
fueron entregados a GBP (Giovanni Bouvard-Pétrone) por 
el indígena Bartolo Sis, eco del texto teatral prehispánico 
Rabinal Achí (el cual es también bailado en la novela) para 
que fueran publicados por el Señor O... (supuestamente 
el conocido editor mexicano de origen argentino Alejan-
dro Orfila), la novela presenta distintos narradores que, 
a su manera, cuentan la historia de Guatemala. Ajoblan-
co, Amabilis y el historiador Fernández Avellaneda son 
las principales voces narradoras. Además de ésas, hay un 
poeta, Othon René Castilla y Aragón (hibridación de Otto 
René Castillo y Luis Cardoza y Aragón, pero que posibilita 
el juego con los reinos de los Reyes Católicos), autor de 
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El juego de pelota y el mismo GBP que, como organizador 
del libro, se permite el derecho de hacer comentarios en 
notas de pie de página, interfiriendo en la narración con 
la prepotencia del europeo que caracteriza todo discurso 
eurocentrista.

Además de esas cinco voces narradoras, aparecen 
historiadores, lingüistas y poetas que legitiman el discur-
so de la historia oficial, a cargo de Fernández Avellaneda. 
Cada uno de esos narradores presenta su propia versión de 
la historia, con puntos de vista demasiado distintos, llegan-
do algunas veces a ser hasta antagónicos, lo cual es natu-
ral, ya que la historia está siendo escrita por representantes 
de ideologías diferentes. Avellaneda habla en nombre del 
ejército, es decir, de la derecha, mientras que Ajoblanco y 
Amabilis escriben desde el punto de vista de los vencidos, 
de los subalternos, de los que lucharon contra la opresión 
y la injusticia social.

Cide H. MontRosat también colabora con las voces 
narrativas, aunque de forma particular. Sus manuscritos se 
perdieron, conservándose unicamente un fragmento que 
viene adjunto a la última página de la novela, lo cual lleva 
al lector a percibir que el libro no se cierra allí. Aquella pá-
gina, aparentemente suelta y desplazada, nos hace pensar 
en la infinitud de collages de textos en la novela. Fernández 
Avellaneda dialogó con esos manuscritos, encontrados por 
él en el momento en que Amabilis estaba siendo asesinado 
por las fuerzas represivas. Ese diálogo, como sería natu-
ral, sirve como contraposición ideológica porque todo lo 
que afirma Cide sobre los sucesos heróicos de la “banda de 
cuatro”, Avellaneda, con base en textos ideológicos de la 
derecha, lo niega o lo duda, tildando a los cuatro guerreros 
de subversivos.
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Trotaprisiones también es una voz narradora, aun-
que no haya firmado ningún manuscrito. Su palabra ha 
permitido la reproducción del lenguaje oral, siguiendo el 
modelo de Sherezada, la articuladora de las 1001 Noches. 
Además de contar historias, peregrinó por el país con su 
teatro mambembe, con el propósito de transgredir la cen-
sura y llevarle a la población que se concentraba en las pla-
zas públicas sus historias, actividad artística iniciada en la 
prisión cuando la “banda de cuatro” estuvo en la cárcel por 
primera vez.

Del diálogo con el teatro han nacido los primeros per-
sonajes indígenas. Del Baile del Tun, único drama pré-colom-
bino que ha sobrevivido a la conquista española, han salido 
Quiché Achí, Rabinal Achí y Ri-Yamanic Xtecok. Al salir 
del drama maya y ganar vida en la novela de Arias, esos 
personajes han sufrido significativas alteraciones, que han 
permitido el diálogo entre la “banda de cuatro” y los guate-
maltecos vencidos. Los demás personajes del mundo maya 
fueron sacados del Popol Vuh, y de otros textos mayas como 
el Título de la Casa de Ixquin-Nehaib o Libros de Chilam Balam.

En medio a esa complejidad, la novela de Arias se 
construye con base en dos ejes: en el primero, el juego es 
contraponer la trama a la palabra; en el segundo, establecer 
una tensión entre lo referencial y lo simbólico. Así, su princi-
pal preocupación no fue la de contar (o recontar) la historia 
de Guatemala como tal, sino más bien la de reflexionar acer-
ca de cómo se ha escrito la historia de su país, y de lo mucho 
que también se desconoce de ella. Para tal, tuvo que recons-
truir la historia del idioma castellano, desde el siglo cator-
ce hasta el veinte. Arias se apropió de textos y/o de estilos 
de muchos autores, historificando lenguajes dominantes en 
distintos momentos del desarrollo de la formación social de 
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Guatemala. Los capítulos narrados por Ajoblanco ejemplifi-
can este pluriestilismo explícito en la novela.

El Arcipreste de Hita, autor del conocido Libro de 
Buen Amor, no sólo le dio el nombre de su principal per-
sonaje femenino, Trotaprisiones (tomado de Trotaconven-
tos), sino que también le facilitó la apropiación de diversos 
fragmentos que han registrado la escritura del siglo cator-
ce. A él le siguieron otras voces españolas, como Quevedo, 
Cervantes y Góngora; cronistas como Cabeza de Vaca, Ber-
nal Díaz del Castillo, Bartolomé de las Casas; voces his-
panoamericanas como el Inca Garcilaso, Ricardo Palma y 
Sarmiento; y guatemaltecos como Luis Cardoza y Aragón, 
Pepita García Granados, Pepe Batres Montúfar, Augusto 
Monterroso o Miguel Ángel Asturias.

Esa diversidad de voces fue selecionada para llamar 
la atención sobre las diferencias del tiempo en el idioma, 
aunque la lengua común haya sido siempre el castellano, 
heredado de los colonizadores. Sumados a ese contingente 
lingüístico, fueron apropiados textos de la literatura maya, 
morisca, sefaradita y mozárabe. También han contribuido 
los fragmentos de la literatura arturiana y fabulesca, has-
ta el punto de ser posible reconstruir en la novela las le-
yendas del rey Arturo con personajes mayas. Tampoco ha 
despreciado sus propios textos, ya que aparecen también 
fragmentos de dos de sus novelas: Después de las bombas e 
Itzam Na.

Paralelamente a ese universo, hay referencias a textos 
de la canción popular, del cine de Hollywood y del teatro de 
Broadway. Estos ocurrieron ya en el siglo veinte, cuando el 
dominio lingüístico sufre influencias del inglés, imponien-
do palabras como “rentar”, “clownesco” o “hit-parade”. 
Subyacente, claro, al nuevo lenguaje, está la ideología del 
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nuevo imperio, los “mostruoamericanos”, que, a falta de 
buena literatura, contribuyen con la transformación de la 
historia subversiva de Ajoblanco en una comedia musical 
de Broadway carente de todo sentido ideológico o político, 
titulada White Garlic!

Por todo eso, Jaguar en llamas es más que una novela 
preocupada en recontar la historia de Guatemala. Su preo-
cupación sistemática y explícita con la arbitrariedad de la 
palabra, revestida por las distintas ideologías de su de-
sarrollo histórico, le permite una lectura particular donde 
se encuentra, diferentemente de aquello a lo cual el lector 
promedio de literatura está acostumbrado, una atención 
mayor al lenguaje que a la trama. 

El otro eje que constituye la espina de Jaguar en lla-
mas es la tensión que se establece entre el plan referencial y 
el simbólico. Por plan refencial entiendo los elementos de 
la trama que coloboran con el deseo de revelar una situa-
ción concreta en el contexto de la novela con la intención 
de objetivar su narración. El plan simbólico, al contrario, es 
el conjunto de referencias o símbolos mayas y medievales 
utilizados para romper con una posible verdad factual, con 
la verosimilitud. El juego entre los dos elementos en esa ba-
lanza dicotómica llevará al lector a querer separar, aunque 
sin lograrlo, las verdades de las falsedades.

En una de sus notas, GBP invita al lector de Jaguar en 
llamas a reconstruir el gigantesco rompecabeza que consti-
tuyen los capítulos de la novela. Para ello, al lector “le toca 
el papel detectivesco de investigar cuál de todos los ma-
nuscritos que está leyendo es verdadero y cuál es falso, re-
conocer las huellas dispersas a lo largo del libro y tratar de 
conformales un sentido totalizador a las mismas” (ARIAS, 
1989, contracara).
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Desde esas observaciones, lo referencial y lo simbóli-
co pierden sus límites. El lector ya no sabe lo que es falso, 
lo que es verdadero, aunque sea invitado a participar de la 
tarea de separar el trigo de la paja. Comprende, entonces, 
que la subjetividad de la lectura es una tarea que necesita 
realizarse. “La obra se construye como una metáfora”, nos 
anuncia la voz de la contracara, y como tal debe ser leída. 
La novela no quiere representar la realidad, no es mimesis. 
Al contrario, quiere estimular la imaginación a través del 
diálogo que abre con la palabra y sus múltiples posibilida-
des. El autor escribe y sale de escena, crea muchas alter-
nativas, dejando la resolución del rombecabezas al lector, 
que no puede ser pasivo. Durante la lectura, transforma la 
metáfora en su realidad, o en su comprensión del mundo.

En este aspecto, Jaguar en llamas está de acuerdo con 
los procedimientos que deben dirigir una novela histórica, 
segun el decir de Linda Hutcheon, que prefiere llamarla 
“metaficción historiográfica”. Afirma ella que en narrati-
vas como éstas, “el lector está obligado a reconocer no solo 
la inevitable textualidad de nuestro conocimiento sobre el 
pasado, sino que el valor y la limitación de la forma inevita-
blemente discursiva de ese conocimiento” (HUTCHEON, 
1991, p.167). Entonces, la metaficción historiográfica repre-
senta un desafío a las formas convencionales de escritu-
ra de la ficción y la historia. Y ese desafío solo se cumple 
cuando el lector es capaz de establecer una complicidad 
con lo escrito, haciendo su lectura.

La novela produce, entonces, un cambio en las rela-
ciones entre el lector y el texto, porque este último surge 
como prácticas de escritura, donde hay una preocupación 
con los efectos materiales del lenguaje y con las posibilida-
des de transformación del discurso. La lectura deja de ser 
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consumo pasivo y se transforma en metamorfosis activa, 
no solo con base en la trama aparente que se manifiesta, 
sino también en las estructuras simbólicas que el lector va 
advinando a lo largo de la lectura.

Los elementos de que se vale Arias en su novela para 
establecer la tensión entre lo referencial y simbólico fueron 
las apropiaciones de las raíces míticas narrativas: los mi-
tos mayas (Popol Vuh / El Baile del Tún), las fábulas clásicas 
(Etiópica / Rey Arturo) y las novelas de caballería.

En la estructura de la novela, el mito maya está re-
presentado por El juego de pelota, narrativa poética inter-
puesta a los manuscritos de Ajoblanco, Amabilis y Fer-
nández Avellaneda. Los textos siguen el estilo del poeta 
guatemalteco Luis Cardoza y Aragón, y reescriben la obra, 
estableciendo un vínculo de la poesía con el mito central 
de la trama, ya manisfestado desde el título de la novela.

El juego de la intertextualidad se hace con una ac-
tividad lúdico-simbólica que los mayas realizaban en la 
antiguedad, conocida como juego de pelota, que “consistía 
en introducir la pelota en uno u otro de los dos anillos, cu-
yos agujeros eran perpendiculares al suelo. No se permitía 
arrojar la pelota (de caucho macizo) con la mano, había que 
pegarla con el codo, la muñeca o la cadera, partes del cuer-
po que se forraban con fajas de cuero” (MORLEY, 1992, 
p.301).

En el contexto de la novela, la explicación del jue-
go se da a través de un texto a que se refiere Fernández 
Avellaneda, donde somos informados que en el calendario 
“está escrita la cosmovisión maya, con los días de la sema-
na simbolizados por los elementos naturales y los animales 
que forman la cadena ecológica de la selva, y con los meses 
representados por los astros. Al centro está el jugador de pe-
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lota que establece el vínculo entre los símbolos. La cosmo-
gonía maya es un modelo del cosmos, pues ellos sabían 
que lo que sucede a nivel atómico tiene correspondencia 
a nivel cósmico y viceversa, de manera un tanto similar a 
las enseñanzas que el Occidente ha heredado de Hermes 
Trimegistos (ARIAS, 1989, p. 408-9).

José Argüelles, em The Mayan Factor, expone la teoría 
de una expansión global, apoyada en el calendario maya, y 
responsable por una sincronía del desarrollo de la humani-
dad. Es Arturo Arias quien lo aclara, al mismo tiempo que 
afirma no estar interesado en el carácter científico o isoté-
rico de la teoría. Se vale de ella en su novela con intención 
estética, para articular una historia occidental en un marco 
mental maya (ARIAS, 1995, p.456). El texto utilizado en el 
Jaguar en llamas es un fragmento de Argüelles, y Arias no 
está comprometido con la verdad de este hecho. Nos sirve, 
sin embargo, para poner la cultura maya en el mismo pla-
no que la occidental, equiparándolas a los cabalistas me-
dievales europeos, cuyas raíces provienen del pensamien-
to hermético de Egipto, y al saber judío.

Es aún a través de una nota de GBP que el lector tiene 
noticias de los altos estudios del mito inaugural. Según él, 
el Jaguar en Llamas se introdujo en Guatemala por Itzam Na, 
el gran instructor de los mayas que realizó sus estudios en 
India, en Persia y también en Egipto, trayendo para América 
su conocimiento occidental. Al volver a Guatemala, ha pre-
ferido quedarse definitivamente en su tierra, lo cual le pa-
reció más propicio para ejercer sus dotes de gran instructor.

Vale recordar que Arturo Arias le dio como título It-
zam Na a su segunda novela, confirmando la idea de que 
ese mito es, no sólo el marco mental maya, sino también 
una temática de su obra literaria.
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Hay otro elemento mágico que unifica el mundo de 
la simbología indígena mesoamericana a la occidental. Me 
refiero a la espada mágica utilizada por Ajoblanco, La Ce-
remoniosa, que recupera no sólo las leyendas medievales y 
las novelas de caballería, sino también al dios Huitzillo-
pochtli, “artífice de la guerra y de la muerte”, hijo de Coa-
tlicue, la diosa de la tierra en la mitología azteca, que hu-
biera sido embarazada por una navaja de obsidiana, dando 
a la luz la diosa Luna y las Estrellas. Y, por haber guardado 
una pelota de plumas de aves en su pecho, tuvo un hijo 
más, Huitzillopochtli, nacido en medio a la furia y celos 
de sus hermanos, a quienes mató con su espada de fuego” 
(FUENTES, 1992, p.110-5).

Algunos personajes han confirmado el renacimiento 
de las fábulas medievales y la poesía caballeresca: Amabi-
lis y Lance Gagelake son los mejores ejemplos de la presen-
cia de una narrativa simbólica dialogando con la referen-
cial. El primero, por su narrativa particularmente poética, 
corresponde al modelo de los trovadores medievales. El 
segundo, por parodiar a Lancelot du Lac, amante de Gui-
nevere (Ginebra), la mujer del Rey Arturo. En la novela de 
Arias, el triángulo amoroso se da entre el caballero, Ajo-
blanco y Trotaprisiones, aunque sea la lucha entre Gagela-
ke y Quiché Achí la que reviva de manera más sistemática 
la fábula arturiana.

Como se percibe, Jaguar en llamas no permite que se 
diseñe una realidad objetiva. Lo simbólico impone una ar-
bitrariedad en la misma proporción que ocurrió con la tra-
ma y con la palabra en el otro eje generador de la novela. 
Contrariando el concepto aristotélico, el historiador no lo-
gró contar lo ocurrido, porque la palabra, con su metáfora 
poética, determinó la arbitrariedad. Además, lo que podría 
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haber sido objetivo, o sea, las referencias históricas (perso-
najes y hechos), han sido simbolizados en la relativización 
con la mitología y la fábula.

En palabras de Fernández Avellaneda, la novela de 
Arias nos enseña que “la vida del historiador es un largo y 
maravilloso suicidio, porque igual que la poesía, se funda en 
la mentira, sólo que a diferencia de los poetas, nosotros no 
nos damos cuenta hasta que ya es muy tarde” (ARIAS, 1989, 
p. 434). Además, la alianza que su novelística establece en-
tre realidad y ficción, o entre mito y realidad, no permite al 
lector la construcción de una referencia unilateral. Y su escri-
tura no se limita a jugar con la adversidad en el contexto de 
la trama, lo que ya sería mucho para confundir a su lector. 

Sus novelas son escritas en diferentes géneros discur-
sivos. Hay poesía, teatro y narración. Hay cartas, diarios o 
noticias periodísticas. También hay registros de distintas 
lenguas: algunas indígenas, el castellano clásico y moder-
no o lenguas extranjeras, como el inglés. Así, la forma tam-
bién contribuye para la destrucción de un modelo único. 
Si la trama oscila entre ser y no ser, la forma se escribe en 
muchas posibilidades. Y su discurso, entonces, insiere al 
lector en una dimensión discursiva que lo obliga a ir y ve-
nir, a contribuir con sus sentidos de forma muy intensa, 
bastante a contramano de la producción literaria más lige-
ra o menos comprometida. Y, en este sentido, es un autor 
subversivo: no sólo subvierte la realidad histórica como la 
discursiva, y nosotros, sus lectores, como la Gran Puta2 nos 
dejamos dominar por ese Halach Uinic3 de la poesía.

2 La Gran Puta simboliza en la representación mítica de la novela Itzam Na a Ix-
chel, la diosa de la Luna y esposa del dios Sol.
3En Itzam Na, el Halach Uinic Emerson es un gringo que toma a Guatemala. O 
mejor, es el extranjero que seduce y domina a la Gran Puta, aquella que, a su vez, 
seduce a los indígenas, a los de la tierra.
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CoNtAR EM voz BAixA: uMA LEituRA 
DE Los girAsoLes ciegos

Margareth Santos (USP)

A obra Los Girasoles Ciegos faz parte de um movimen-
to surgido na última década do século XX que propõe a re-
visão de fatos traumáticos da Guerra Civil Espanhola e do 
pós-guerra. Embora seu autor, Alberto Méndez, não tenha 
vivido tais acontecimentos, como tantos outros escritores que 
conformam esse conjunto de resgate do passado em questão, 
o mesmo busca reconstruir e reexaminar dilemas que a tran-
sição espanhola, rumo à democracia, não conseguiu reparar.

Nesse panorama de recuperação da memória, o relato 
de Méndez projeta a aproximação e a transmissão de epi-
sódios específicos e cruéis da contenda. Em sua dinâmica, 
tais episódios revelam a ação desenfreada dos vencedores, 
autodenominados nacionalistas, sobre os vencidos durante 
os primeiros anos do imediato pós-guerra. Trata-se de uma 
narrativa estruturada em forma de mosaico, que busca des-
lindar pequenas histórias, num movimento de testemunho 
em voz baixa, que se propõe a falar sobre um período obs-
curo da história espanhola. Embora o intervalo temporal 
seja curto, é convulso e, portanto, propicia arroubos de gula 
fabuladora, que, curiosamente, a obra de Méndez contraria, 
ao desenvolver-se sem a pretensão de uma grande narrativa 
tradicional, uma vez que, se configura como uma história 
fragmentada em muitas vozes e acontecimentos. 

Por conta dessa natureza miúda, próxima ao formato 
de uma coletânea de contos de contornos líricos e trágicos, 
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o texto de Méndez materializa-se como um grande exem-
plo do que Walter Benjamin denominou o fim da narração 
grandiosa e tradicional.

E é a partir dessa consideração de Benjamin, que gos-
taria de chamar a atenção para um aspecto importante do 
livro que, creio, provém de algumas indagações suscitadas 
pelo teórico alemão, em especial, no que tange ao proble-
ma relacionado ao fim da memória e da narração tradicio-
nais. Tal proposta de discussão deve-se tanto pelo fato da 
obra de Méndez edificar-se a partir da transmissão da ex-
periência traumática, como por sua forma fragmentada e 
fragmentária (ou seja, um movimento em que se desdobra 
o “desdobrado”). Sendo assim, a hipótese desse artigo gira 
em torno de elementos discursivos e estruturais do relato, 
que, creio, situam o problema do fim da narração grandio-
sa e tradicional em dois âmbitos que nos interessam: na 
literatura contemporânea e no discurso histórico. No pri-
meiro, Los girasoles ciegos insere-se, obliquamente, na linha 
que busca tratar o denominado “fim das grandes narrati-
vas” e, no segundo, situa-se no contexto da narrativa do 
trauma, cujos contornos éticos e estéticos se cristalizam na 
categoria do testemunho.

Para articular o debate, recorreremos a dois ensaios 
de Benjamin que tratam deste tema: “Experiência e pobre-
za”, de 1933 e “O narrador”, publicado em 1936 e teremos 
como inspiração o caminho trilhado por Jeanne Marie Gag-
nebin em seu texto “Memória, história, testemunho”, pois 
nos instiga a discussão sobre o caráter da transmissibilida-
de da experiência, tal como a aborda Benjamin em ambos 
os ensaios:

Ambos os ensaios partem daquilo que Ben-
jamin chama de perda ou de declínio da experiên-
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cia (Verfall der Erfahrung), isto é, da experiência no 
sentido substancial do termo, ou seja, aquele que 
repousa sobre a possibilidade de uma “tradição” 
compartilhada por uma comunidade humana, tra-
dição retomada e transformada, em cada geração, 
na continuidade de uma palavra transmitida de pai 
para filho (GAGNEBIN, 2009, p.59).

Em “Experiência e pobreza”, será a antiga lenda do 
velho vinhateiro que ditará o tom da discussão. Nela, Ben-
jamin nos conta a lenda desse velho homem que, no seu lei-
to de morte, revela a seus filhos a existência de um tesouro 
escondido no solo da plantação. Os filhos, após a morte do 
pai, cavam por todo o vinhedo, mas não encontram tesou-
ro algum. Em compensação, quando chega o outono, épo-
ca da colheita das uvas, seus vinhedos se tornam os mais 
abundantes da região. “Os filhos reconhecem naquele mo-
mento que o pai não lhes legou nenhum tesouro, mas sim 
uma experiência preciosa, e que sua riqueza lhes advém 
dessa experiência” (GAGNEBIN, 2009, p.50).

Sem ater-se ao caráter moralizante do conto (como 
bem observa Jeanne Marie Gagnebin), Benjamin nos indica 
que o mais importante dessa fábula não é o conteúdo da 
mensagem paterna (que no frigir dos ovos, engana seus 
filhos, levando-os a cavar em busca de um tesouro que não 
existe tal qual os rapazes imaginavam), mas sim o que o 
pai fala desde seu leito de morte e que dali ele é ouvido, 
portanto, os filhos respondem a uma palavra transmitida 
em uma situação limiar.

Dessa lição posta em situação limite, fica a ideia do 
reconhecimento de que nos atos dos filhos em resposta à 
palavra do pai, “algo passa de geração para geração, algo 
maior que as pequenas experiências individuais particula-
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res (Erlebnisse), algo maior que a simples existência indivi-
dual do pai, um vinhateiro pobre, algo, porém, que é trans-
mitido por ele” (GAGNEBIN, 2009, p.50) e que, portanto, 
transcende a vida e a morte particulares, pois nelas se diz 
algo que pertence a uma memória viva. E esse é, creio eu, o 
centro da narrativa de Los girasoles ciegos.

No ensaio, Benjamin insiste na perda da experiên-
cia que a fábula expõe e é importante dizer que esta perda 
acarreta e põe em cheque outro desaparecimento, o das for-
mas tradicionais de narração, que têm sua fonte na memó-
ria comum e nesta forma de transmissão, que deve muito 
à oralidade. As razões dessa desaparição provêm de fato-
res históricos que, segundo Benjamin, culminaram com as 
barbaridades da I Guerra Mundial. Dentro desse contexto 
atroz, Benjamin relata como os sobreviventes que retorna-
vam das trincheiras, voltavam mudos. Tal mudez refletia a 
impossibilidade de formular o que havia sido vivenciado.

Na época, já se podia notar que os combaten-
tes tinham voltado silenciosos do campo de batalha. 
Mais pobres em experiências comunicáveis, e não 
mais ricos. Os livros de guerra que inundaram o 
mercado literário nos dez anos seguintes não conti-
nham experiências transmissíveis de boca em boca. 
Não, o fenômeno não é estranho. Porque nunca 
houve experiências mais radicalmente desmorali-
zadas que a experiência estratégica pela guerra de 
trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a 
experiência do corpo pela fome, a experiência mo-
ral pelos governantes (BENJAMIN, 1993, p.115). 

A partir desse diagnóstico contundente, Benjamin 
reúne reflexões em torno do desenvolvimento das forças 
produtivas e da técnica, em particular sua aceleração ao ser-
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viço da sociedade regida pelo modo de produção capitalista 
(explicitadas, sobretudo, em seu ensaio “O narrador”):

Na realidade, esse processo, que expulsa gra-
dualmente a narrativa da esfera do discurso vivo e 
ao mesmo tempo dá uma nova beleza ao que está 
desaparecendo, tem se desenvolvido concomitan-
temente com toda uma evolução secular das forças 
produtivas (BENJAMIN, 1993, p. 201).

Lado a lado a essa convivência com o tempo acelera-
do da sociedade capitalista, se localiza a discussão sobre a 
memória traumática, portanto, sobre a impossibilidade para 
a linguagem e para a memória de assimilarem o choque, ou 
seja, a capacidade de articular a linguagem em sua dimen-
são mais complexa, daí o silêncio, consumado frente a uma 
dificuldade de resposta simbólica ao que foi vivenciado. 

É esse, justamente, o resgate que tenta operar a obra 
de Méndez, ao expor momentos particulares e miúdos da 
história da guerra civil espanhola, mas que, se configuram 
a partir de formas clássicas de relatos muito próximas à 
oralidade, a obra retoma grandes questões, tais como: a 
necessidade de admitir as atrocidades cometidas pelo ser 
humano, o reconhecimento público de um acontecimento 
trágico e a inviabilidade de perdão, frente à constatação do 
caráter irreparável dos acontecimentos da Guerra Civil Es-
panhola e suas sequelas durante o pós-guerra.

Na narrativa, configurada a partir da dimensão sim-
bólica que carrega a derrota, o autor reconstrói um univer-
so ainda difuso: o da guerra civil e do imediato pós-guerra, 
a partir de elementos de uma tradição clássica descompos-
ta. Em seu relato, conceitos como verdade e testemunho 
pulverizam-se em formas próximas à oralidade, tais como 
o depoimento, as cartas, as confissões e o diário. As vozes 



328 Antonio R. EstEvEs  •  MAgnóliA BRAsil BARBosA do nAsciMEnto (oRgs.)

múltiplas esfacelam qualquer tentativa de afirmação cate-
górica, ao mesmo tempo em que fragilizam todo o aparato 
franquista de vigiar e punir. Nesse amálgama de formas 
de transmissibilidade do momento vivido, o autor nega a 
univocidade da palavra e lança a possibilidade de novas 
significações para as distintas derrotas retratadas na narra-
tiva, o que lega a seu leitor uma experiência que exige o re-
conhecimento do caráter dilacerante da contenda e chama 
a uma reflexão sobre suas consequências.

O relato, dividido em quatro partes constituídaspor 
quatro derrotas, está marcado em sua disposição pelo fio 
temporal: 1939 (que indica o fim da contenda), 1940, 1941 
e 1942 (constitutivas dos anos do imediato pós-guerra civil 
espanhola). Nessa divisão, o autor denomina seus capítu-
los a partir da conjunção alternativa “ou”, o que postula, 
por um lado, duas possíveis definições de um mesmo obje-
to e, por outro, cria uma linha totalizadora a partir da ideia 
de derrota. Em ambos os casos, a narrativa nos remete a 
uma pluralidade de leituras, não por acaso, muitos a leem 
como um romance e outros como um conjunto de contos. 
Não pretendo discutir isso aqui, posto que o percurso que 
ora se faz, quer lançar luz sobre outras questões, no entan-
to, devo marcar que prefiro a leitura totalizadora, dados 
os elementos que a compõem e a forma como o autor vai 
tecendo suas relações ao longo da narração.

Distintos relatos compartilhados que se cruzam em 
alguns momentos, mas que não perdem seu caráter único, 
embora permeados pela noção de derrota e sua significa-
ção em sua totalidade. Em todas as derrotas observamos 
uma proximidade junto às formas narrativas marcadas 
pela oralidade, como mencionado anteriormente: um diá-
rio, dois depoimentos documentados e uma carta mescla-



HispAnisMo à BRAsilEiRA 329

da a uma rememoração. Todas essas composições situam-
-se em momentos limiares ou de inflexão das vidas de seus 
protagonistas, seja do lado republicano ou do nacionalista.

É no percurso dessa topografia instável, feita de mor-
tos esquecidos ou, simplesmente, apagados dos registros, 
não reconhecidos, cujas vozes emergem e se manifestam 
em momentos fronteiriços, testemunhos em voz baixa, re-
veladores das atrocidades aludidas e da impossibilidade 
de expressar-se através das formas das grandes narrativas 
clássicas.

PRIMEIRA DERROTA: 1939, OU A PALAVRA 
EPiFâNiCA.

Nessa primeira parte da obra, temos o relato do Ca-
pitão Carlos Alegría, um oficial do exército nacionalista 
que decide render-se ao exército republicano em 1939, ou 
seja, quando a derrota dos republicanos já era certa. Neste 
momento crucial da guerra, o Capitão Alegría decide assu-
mir algo que já ruminava há tempos: a ideia de que aquela 
guerra era movida pela usura e ninguém ganharia nada 
com aquele episódio sangrento da história espanhola. 

Sem dúvida, a incredulidade é a marca de sua rendi-
ção, de ambos os lados. Nem os republicanos creem naque-
la entrega, nem os nacionalistas entendem o ato considera-
do estúpido por ambos os lados.

A rendição do capitão está construída a partir de do-
cumentos gerados por guardiães da cela abarrotada, encra-
vada em um dos tantos corredores do edifício labiríntico 
onde ele se encontrava após sua prisão e pelas cartas que 
escreve a distintos destinatários (sua noiva Inés e Francis-
co Franco). O resto, como diz o relato, é a verdade. Sendo 
assim, a narrativa instaura como verdade a palavra oral, 
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aquilo que é dito na penumbra de uma cela fétida ou em 
confissões costuradas a esmo, verdades soterradas pela 
chegada avassaladora dos nacionais:

Un aluvión de presos infestó aquel sótano 
y fueron incorporándose asombros nuevos, mie-
dos diversos, resignaciones diferentes. Cuando, al 
cabo de tres días, el aire se hizo irrespirable, co-
menzaron a trasladar presos. Del periplo desde 
aquel sótano al pelotón de fusilamiento tenemos 
sólo datos imprecisos.

Los documentos que fueron generando los 
guardianes del laberinto y las pocas cartas que es-
cribió son los únicos hechos ciertos, lo demás es la 
verdad. Pudo contarlo, porque tuvo oportunidad 
de hacerlo, pero prefirió guardar silencio porque es-
taba saldando su deuda con los usureros dela guer-
ra. (MÉNDEZ, 2004, pp. 24-25. Grifo nosso).

Quando finalmente tem a chance de pronunciar-se 
em seu depoimento, Alegría denuncia o que para ele foi a 
guerra civil espanhola: um embate entre irmãos, no qual 
o que prevalece é a usura e o ímpeto de destruição. O tes-
temunho do capitão estará embebido, segundo a narrati-
va, por uma mescla entre verdade oficial e a única verda-
de possível, ou seja, aquela postulada pela voz de quem 
vivenciou a contenda em seus momentos mais terríveis e 
cruciais.

Após seu depoimento, Alegría é expulso e execrado 
do exército nacionalista, passados alguns dias tortuosos, 
ele é fuzilado junto a uma centena de republicanos. A cena 
é digna do Tres de mayo, de Goya, posto que revive as emo-
ções de tantos homens que em algum momento se encon-
traram junto ao paredão ao final do conflito:
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Todo estaba preparado. Un muro de mam-
postería, resto de un establo derruido, una expla-
nada, un pelotón de fusilamiento y una cadena 
de guardianes aportaron todo lo necesario para la 
ejecución. Otros camiones, otros condenados, otras 
desesperaciones se sumaron a la ceremonia. Un sa-
cerdote con estola morada rezaba en latín rutinarias 
imploraciones de misericordia. Eran casi un cente-
nar y tuvieron que agolparse para no exceder la di-
mensión del muro (MÉNDEZ, 2004, p. 30).

Milagrosamente, Alegría escapa com um ferimento 
grave na cabeça, proveniente da bala que o atingira de ras-
pão. Ele “ressuscita” em meio a um caos de cadáveres e 
lama de uma vala comum. Aqui, começa a peripécia do 
oficial e a narrativa, mais uma vez, lança no ar a impreci-
são do documento oficial frente à precisão da palavra oral, 
capaz de recompor os fatos em sua dinâmica:

Cuando el capitán Alegría recobró el conoci-
miento, estaba sepultado en una fosa común amal-
gamado en un caos de muertos y de tierra. Tardó 
tiempo, pero, desoyendo el dolor, supo que había 
transgredido, de nuevo, las leyes del mundo donde 
el retorno está prohibido. Estaba vivo. Un universo 
de médulas, cartílagos y corazones sorprendidos 
por la muerte conservaron bolsas de aire en aquel 
desajuste de difuntos que le permitió respirar aun 
enterrado. Estaba vivo. (MÉNDEZ, 2004, p.31).

Após sua “ressureição”, o capitão é salvo pelos cui-
dados de alguns camponeses. Parcialmente recomposto, 
mas coberto por uma sujeira pastosa, misto de terra e san-
gue, dirige-se à Somosierra, caminhando oculto entre a ve-
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getação à beira de estradas vicinais. Ao chegar ali, enxerga 
miopemente (visto que havia perdido seus óculos) a troca 
de guardas e reflete sobre a cena que lhe parece paródica:

¿Son estos soldados que veo lánguidos y 
hastiados los que han ganado la guerra? No, ellos 
quieren regresar a sus hogares adonde no llegarán 
como militares victoriosos sino como extraños de la 
vida, como ausentes de lo propio, y se convertirán, 
poco a poco, en carne de vencidos. Se amalgamarán 
con quienes han sido derrotados, de los que sólo se 
diferenciarán por el estigma de sus rencores contra-
puestos. Terminarán temiendo, como el vencido, al 
vencedor real, que venció al ejército enemigo y al 
propio. Sólo algunos muertos serán considerados 
protagonistas de la guerra (MÉNDEZ, 2004, p. 36).

Essas reflexões, encontradas em seus bolsos no dia em 
que de fato morreu, ao matar-se com um tiro de um fuzil ar-
rancado de um de seus guardiões, revelam o que estará por 
vir no pós-guerra civil espanhola: uma nação atormentada 
por uma guerra fratricida, pela intolerância e por um ligeiro 
gosto amargo de uma vitória marcada pela derrota.

Nesse, que deve ter sido um pequeno pedaço de pa-
pel (talvez um arremedo do papel encontrado no bolso de 
Antonio Machado, que logo após cruzar a fronteira da Es-
panha com a França, no final da Guerra Civil Espanhola, 
escreve melancolicamente sobre um dia luminoso e morre: 
Estos días azules y este sol de la infancia), Alegría condensa 
um tipo de palavra que será a marca dessa parte do relato: 
a palavra epifânica, um dar-se conta que muda tudo. 

No reduzido espaço do pedaço de papel, na pala-
vra documentada pelo depoimento aos nacionalistas, nas 
cartas enviadas, nos parcos diálogos em sua cela, formas 
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precárias de uma situação limite, revela-se um futuro ran-
coroso e igualmente precário.

Em meio a essa profusão de sangue, dor e “docu-
mentos” que manifestam a percepção de Alegría, está um 
fragmento da carta que enviara a Franco, da qual temos 
conhecimento apenas pela menção que faz o capitão a ou-
tra carta dirigida a sua noiva, Inés. Nela, o capitão termina 
com um trecho de um verso de San Juan de la Cruz: “Le 
he escrito no para implorarle su perdón, ni mostrarme ar-
repentido, sino para decirle que lo que yo he visto otros lo 
han vivido y es imposible que quede entre las azucenas 
olvidado” (MÉNDEZ, 2004, p. 29. Grifo nosso).

É irônico que Alegría lance mão das palavras de um 
poeta místico, defensor da unidade totalizadora com Deus, 
em uma carta dirigida a Franco: a ironia é contundente na 
medida em que o caudilho imporá uma ditadura definida 
pelo soterramento das diferenças, pelo discurso monocór-
dico e, ao mesmo tempo, pela clara imposição de uma dife-
rença entre vencidos e vencedores. E é essa a diferença que 
Alegría nega, pois ele recorre ao poeta místico totalizador 
para apontar a absoluta falta de unidade que está por vir 
e a atrocidade que representa aquela contenda. Esse amál-
gama de contradições se articula através de um discurso 
pautado pela imprecisão: depoimentos truncados, cartas 
soltas, parcas anotações. Um discurso fragmentado e frag-
mentário, cuja palavra epifânica nos expõe uma visão reve-
ladora de um futuro sombrio e devastador.

SEGUNDA DERROTA: 1940, OU A PALAVRA 
PoÉtiCA CoMo FARoL.

Um manuscrito encontrado em 1940 nos conta a his-
tória de Eulalio Ceballos Suárez, que sabemos, ao final do 
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relato, havia fugido, aos 16 anos, de seu povoado chama-
do Caviedes, localizado nas montanhas da província de 
Santander, para lutar ao lado dos republicanos, durante 
a Guerra Civil Espanhola. Através das palavras finais do 
narrador e da construção do relato, via manuscrito em for-
ma de diário, constatamos que sua maior arma foi a pala-
vra poética, quase inútil ao final da contenda, mas preciosa 
no silêncio da choça que o acolhera durante sua fuga. Ao 
final do conflito, já ciente da derrota republicana, Eulalio 
foge com Elena, sua esposa grávida de oito meses. No meio 
do caminho, próximos à fronteira com a França, Elena dá à 
luz e morre durante o parto e esse é o panorama que temos 
no princípio da leitura do manuscrito.

O recurso ancestral do “manuscrito encontrado em...” 
concede ao relato alguns elementos importantes, como a au-
toridade de um documento que se quer verídico e o peso da 
palavra confessada em um momento limiar. Nele, um turbi-
lhão de sensações assola o leitor do diário: medo, ira, tristeza, 
impotência, mas, sobretudo, a percepção do desejo de Eulalio 
de se fazer ouvir, de transmitir sua palavra, no caso, a poética.

E essa palavra virá caracterizada de maneira singular 
por quem encontra o manuscrito e decide transcrevê-lo: “es-
taba enteramente escrito com uma caligrafia melíflua y or-
denada” (MÉNDEZ, 2004, 39. Grifo nosso). Ao longo do re-
lato, veremos que a letra destila em seu conteúdo exatamen-
te o contrário, visto que temos um homem só, desorientado 
e impotente, que busca, com sua letra que “destila mel”, o 
sabor acre da tentativa de compreensão do momento vivido. 

Ao longo do relato, Eulalio oscila entre negar a valida-
de do que até então foi vivido e a ânsia de expressar essa vi-
vência, de modo que não fique “entre as açucenas olvidado”. 
Deste movimento de vai e vem, a derrota é a única certeza. 
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Expressa profeticamente pelos versos de Gôngora, escritos 
tanto no caderno como na parede da choça, neles, ressoa a 
predição do poeta do que será o futuro espanhol: “Infame 
turba de nocturnas aves/gimiendo tristes y volando graves”.

Nesses versos está impressa uma incisiva carga de 
denúncia, que exige que pensemos o itinerário constitutivo 
dos mesmos. Sendo assim, para que possamos compreendê-
-los de maneira mais clara, é preciso remontar sua trajetória. 
Em sua composição primeira, o verso gongorino nos remete 
à predição de um mau agouro, formado por uma mistura de 
referências clássicas e críticas: por um lado, retoma uma prá-
tica ancestral, recolhida em Estácio, no livro III da Tebaida, no 
qual há uma descrição do augúrio (ou seja, uma predição a 
partir do canto e do voo das aves). A predição em questão é 
muito terrível e em seus versos temos:

Nocturnas aves por el aire gimen.
Cernícalos y buitres van volando,
que, alegres con sus robos, en mí imprimen
un no usado temor que me está helando.
Aves no miro algunas que me animen.
Todas gran daño están pronosticando.
Monstruos vuelan al fin, y el búho triste
entre ellos (ave funeral) asiste” (MORATA, 
2003, p. 136).

Por outro, os versos pichados aparecem pelas mãos 
de Gôngora, um poeta do século XVII esquecido e tido 
como obscuro, até que a geração de 1927 o resgata e o pro-
clama como pai da poesia moderna. Portanto, a escritura 
dos versos gongorinos encena a visão de um poeta auto-
didata, encurralado em uma choça pela impossibilidade 
de fugir, com um filho recém-nascido, preocupado em 
contar-nos sua atroz situação, que ecoa a de tantos outros 
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espanhóis republicanos no imediato pós-guerra, e que, 
também, resgata uma antiga imagem romântica do poeta: 
a daquele capaz de predizer o futuro e guiar a humanidade 
como a luz de um farol, ainda que seja para contar-nos da 
infame turba que assolará a Espanha.

Dentro dessa situação extrema, Eulalio busca justa-
mente a palavra poética de Gôngora, um poeta que morreu 
sozinho, isolado entre seus versos, tal como ele se encontra 
em esse momento. Junto aos versos de Gôngora, curiosa-
mente, aparecem os versos de Lorca, poeta da Geração de 
1927, que recuperou o poeta cordobês ao lado da imagem 
poética de Antonio Machado (que reaparecerá com seu 
perspectivismo na quarta derrota). 

Entre a imagem desses poetas e a de Eulalio, estão 
os versos transcritos no diário e os pichados na choça, dos 
quais podemos depreender uma constante que gira em tor-
no da predição, da solidão e do desamparo. Dos círculos 
concêntricos formados pela união dessas distintas poéti-
cas, surge a constatação de que ao acabar o caderno, ou 
seja, o exercício da palavra poética e meditativa, terminará 
também a guerra e virá, definitivamente, a derrota. Por-
tanto, a melancolia, palavra-chave da derrota em questão, 
constrói-se a partir da impossibilidade de exercer o verbo 
poético, imagem sibilina do futuro desolador que cairá so-
bre a Espanha em tempos de franquismo.

TERCEIRA DERROA: 1941 OU UMA SHERAZADE 
PARA ALÉM DA iNvENção

A terceira derrota nos conta a história de Juan Senra, 
um soldado republicano que, ao ser preso, encontra uma 
oportunidade de não ser fuzilado: durante o interrogatório 
realizado pelo coronel Eymar, admitirá conhecer seu filho, 
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Miguel Eymar. Como de fato o havia conhecido e o vira 
morrer como um covarde que era, Senra escolhe mentir 
como uma forma de sobrevivência, como uma espécie de 
Sherazade, que conta mais um conto para se salvar. É o 
poder da narração prolongando a vida:

Volvió a mentir, a inventarse historias y de-
talles heroicos que arrancaban la complacencia de 
aquellos labios incoloros y rígidos a los que nadie 
nunca hubiera atribuido la capacidad de besar. 
Pero, como a Sherazade, aquellas mentiras le esta-
ban otorgando una noche más. Y otra noche más 
(MÉNDEZ, 2004, p.97).

É importante pensar que a memória e a palavra são 
os meios que Senra encontra para prolongar sua vida, ainda 
que seja para reconhecer a derrota e o horror. Mais uma vez, 
vemos a palavra dita em um momento limite, o da morte, 
como aquela capaz de ser ouvida, ainda que seja mentira. E 
nesse preciso instante, o caráter épico do embate perde todo 
seu brilho, para ficar em seu lugar a miudeza da guerra, a 
crueldade nua e crua do pós-guerra, revestida de uma su-
posta burocracia. Desse encontro, surge uma das grandezas 
do relato, a de construir um espaço poético que não encon-
tra seu espaço na rígida historiografia. Por conseguinte, essa 
parte do relato exercita de forma aguda o questionamento 
dessa mesma historiografia por meio do artefato ficcional. 
Em meio a esse interstício se encontra o momento em que 
Senra, condoído pela dor de uma mãe, embora o sujeito fos-
se um covarde da estirpe de Miguel Eymar, capaz de roubar, 
matar e delatar para salvar-se, decide mentir.

El sargento Edelmiro no pudo oír como Juan 
Senra les contaba a los padres de Miguel Eymar lo 
sencillo y espontáneo que era su hijo. Su carácter in-
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dómito y el arrojo que demostró al negarse a huir de 
Madrid cuando todo se puso en su contra. No pudo 
oír las historias que urdió Juan Senra ante aquella 
madre cuyo rostro se iluminaba en la medida en 
que los fósiles de la mentira sustituían la atrocidad 
de los hechos (MÉNDEZ, 2004, p. 92).

Mas, para além da mentira, outros serão os interstí-
cios pelo quais Senra vagará, e neles vai aprendendo pouco 
a pouco o idioma dos mortos, miscelânea de mentira, ver-
dade, silêncio e balbucios. Inserido nessa zona imprecisa, 
duas formas de relato, próximas à oralidade, dão o tom 
à história de Juan Senra: a primeira será seu testemunho 
diante de um patético conselho de guerra, costurado por 
uma baralhada de mentiras piedosas, arbitrariedades me-
cânicas e um estranho desejo de continuar vivo, ainda que 
em estado cadavérico. A segunda forma será a carta que 
dirige a seu irmão, na qual, o idioma dos mortos se dese-
nha entre sonhos idílicos e a realidade fétida que o rodeia. 

Sigo vivo. El lenguaje de mis sueños es cada 
vez más asequible. Hablo de amortesía cuando 
quiero demostrar afecto y suavumbre es la rara ca-
lidad de los que me hablan con ternura (MÉNDEZ, 
2004, p.94).

He descubierto que el idioma que he soñado 
para inventar un mundo más amable es, en reali-
dad, el lenguaje de los muertos (MÉNDEZ, 2004, 
pp.98-99)

No trânsito dessas duas linguagens, corporificadas 
em distintos espaços – um concreto, o da prisão, e um idíli-
co, o dos sonhos –, articulam-se ações escusas muito claras: 
o mercado negro e a troca de favores entre os presos, os de-
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sejos de manutenção de uma hierarquia entre os vencidos e 
os vencedores da contenda e a definição do idioma dos mor-
tos pela voz de um homem que já “havia morto uma vez”: 
o capitão Alegría. Será através dele que Juan Senra se dará 
conta de que o idioma em questão estava constituído pelo 
vocábulo “empréstimo”, com toda sua carga de significação:

Había entre los presos un hombre envejecido 
y silencioso que evitaba la proximidad de los demás 
incluso durante las noches, cuando todos se hacina-
ban buscando el calor de los otros. Todos le llama-
ban El Rorro y pocos sabían su nombre. Soportaba 
estoicamente el frío, el hambre y la desconfianza de 
sus compañeros. Tenía una gran cicatriz en el frente 
que desperdigaba su pelo en dos mitades […] Nun-
ca hablaba. Escuchaba las voces que venían del pa-
tio o de otras galerías, los ruidos que transportaba el 
aire, nunca lo que decían aquellos que compartían 
con él su cautiverio. Se llamaba Carlos Alegría y fue 
alférez provisional del ejército rebelde […] Cuando 
le preguntaban su filiación los tercos oficiales de la 
cárcel, siempre contestaba lo mismo: Me llamo Car-
los Alegría, nací el 18 de abril de 1939 en una fosa 
común de Arganda y jamás he ganado una guerra 
[…] Juan sentía cierta simpatía por este hombre so-
litario y taciturno […] Al anochecer de uno de esos 
días sin listas se acercó hasta el lugar donde Juan 
Senra dormitaba y le dijo al oído: “Tú y yo vivimos 
de prestado. Tenemos que hacer algo para no deber-
le nada a nadie (MÉNDEZ, 2004, p.87-89).

Como vemos, após o relato da história de Carlos Ale-
gría, sob a ótica de Juan Senra, o mesmo escutará do ex-ofi-
cial nacionalista o sintagma condensador “vivir de presta-
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do”, que estrutura a situação de Senra naquela prisão, uma 
vez que seu período como detento se conformará entre ras-
tros de verdade e ficção de seu testemunho, entre sonhos e 
palavras compostas em forma de neologismos “soñaltivo, 
desperpecho e alticovar”. A partir dessa inusitada compo-
sição de palavras, se concentrará a vida por empréstimo de 
Senra, amálgama impreciso de sonhos e neologismos. No 
entrelaçamento dessas esferas: do sonho, da realidade acha-
tada, do testemunho falso e da carta, encontra-se a revelação 
final, o desejo de morrer dizendo a verdade, de abandonar 
algo parecido à ficção e desafiar o discurso supostamente 
vencedor e os conselhos de guerra sumários. Enfim, o desejo 
de tomar a vida de volta, para além da invenção “sheraza-
diana”, ainda que seja para morrer fuzilado.

QUARTA DERROTA: 1942 OU UMA LINHA 
totALizADoRA AtÉ oS GiRASSóiS.

A quarta derrota inaugura um novo movimento da 
obra, pois, se antes a narrativa de Méndez se havia pautado 
pela negação de toda e qualquer verdade taxativa, através, 
sobretudo, da dualidade narrador onisciente-personagem 
central, expressa por formas de caráter documental, próxi-
mas à oralidade – cartas, juízos, diários – ou veiculada pela 
oralidade – confissões, confidências –, agora, esse mesmo 
exercício narrativo abandona dita dualidade, posto que a 
narração pulveriza-se em vozes localizadas em distintos 
momentos, entre o presente e o passado. 

Se recapitularmos, veremos que na primeira derrota 
as vozes localizam-se num passado e num presente inde-
finido, desde o qual, um narrador onisciente presentifica 
as falas e nos expõe os acontecimentos. Desde o passado 
situa-se a voz de Alegría em seus diálogos, em seu depoi-
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mento e em suas cartas, lado a lado aparecem as respostas 
dos diálogos e o fluxo de consciência do capitão Alegría, 
mediados pela voz do narrador onisciente. Na segunda 
derrota, vemos, em linhas gerais, o mesmo esquema: o 
diário de Eulalio presentificado pela voz do narrador onis-
ciente. Já na terceira derrota, temos as cartas de Senra, seu 
testemunho, suas confissões dentro da cela e um narrador 
onisciente que organiza os diálogos e as rememorações.

Portanto, nesse momento do relato, a novidade está 
na derrota que se multiplica em três vozes, articuladas e 
posicionadas diante da imagem emblemática dos girassóis 
cegos: a voz de Lorenzo, filho de Ricardo Mazo, intelectual 
republicano que se esconde, literalmente, atrás do armário, 
a do padre Salvador, nome irônico para um padre total-
mente desvirtuado do caminho imposto pela igreja católica 
e a do narrador onisciente.

Vale ressaltar que a desconstrução de uma única voz 
narrativa ganha, aqui, certa radicalidade, pois vemos o 
compromisso ético aprofundando-se em um exercício esté-
tico, indicado pelas perspectivas e posições dadas por cada 
uma das vozes registradas por tipografias diferentes: a de 
Lorenzo em negrito, a de Salvador em itálico e a do narra-
dor onisciente em letra regular.

Além disso, a radicalidade mencionada agrega um 
novo elemento ao jogo entre presente e passado: a voz que 
fala desde o presente, buscando uma tentativa de com-
preensão do momento vivido, não se situa apenas no pas-
sado ou através da voz do narrador onisciente (como nos 
outros momentos do relato), mas por meio do personagem 
Lorenzo, ou seja, a voz do derrotado aparece, por primei-
ra vez, como protagonista dessa tentativa de compreensão 
em tempo presente e não apenas atualizada pelo narrador 
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onisciente. Sendo assim, ao exporessa perspectiva, a narra-
tiva põe em movimento sua voz, contemplando uma nova 
dimensão ao texto, capaz de confrontar em tempos diver-
sos as posições enfrentadas no passado. 

Ao estabelecer essa dinâmica, a parte final do rela-
to cria uma linha contínua entre as distintas derrotas e o 
momento presente desde o qual fala Lorenzo. E é a partir 
desse lugar que o personagem recupera as palavras de seu 
pai. Esse resgate da voz de Ricardo Mazo e seu legado nos 
leva ao princípio do nosso texto, ou seja, à fábula do vinha-
teiro, posto que, a voz de Lorenzo reconhece a herança da 
palavra do pai, que em um momento limite de sua vida 
pode transmitir-lhe algo precioso. 

E o legado em questão chega, entre outras passagens 
da narrativa, no instante em que Ricardo define o mundo 
em que viviam através de uma questão de perspectiva:

Había, además de dos camas de hierro nique-
lado con cabeceros adornados con hojas metálicas 
de parra y un cristal oblongo, un enorme armario 
de tres cuerpos con una luna enorme en la parte 
central que me servía a mí soñar en un mundo don-
de mi derecha era su izquierda y al contrario. Re-
cuerdo que mi padre definió mi confusión algo así 
como “puntos de vista diferentes a la hora de ver las 
cosas” (MÉNDEZ, 2004, pp.117-118). 

O fragmento pode ser pensado como o resumoda si-
tuação do intelectual republicano recluso em sua própria 
casa, sem qualquer possibilidade de uma vida real, mas 
que ainda clama por uma vida condizente com seus ideais, 
já que expressa o reconhecimento de pluralidades de pers-
pectiva e o desejo de vivê-las sem fissuras (sem dúvida, 
aqui, podemos pensar na figura de Antonio Machado e o 
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seu perspectivismo dos escritos finais). Mas também po-
demos pensar que a definição de Ricardo forma uma linha 
contínua entre as derrotas vistas até então, posto que em 
todas há o exercício do perspectivismo e a construção, atra-
vés da palavra plural, da poética, da epifânica, da melancó-
lica e em forma de neologismos, de realidades contunden-
tes, cujas bases não se encontram em verdades afirmativas, 
mas em versões reconstruídas na dispersão de vozes nem 
sempre confiáveis.

Nesse exercício de recuperação da palavra ancestral, 
vemos como as vozes da obra, unidas pela carga simbóli-
ca da derrota, transcendem a vida e a morte particulares, 
já que nessas histórias miúdas se diz algo que pertence a 
uma memória em carne viva, que reivindica seu papel e 
seu resgate. Essa memória, entre o testemunho, a investi-
gação histórica ea multiplicidade de perspectivas faz com 
que Los girasoles ciegos conclame à dúvida e ao questiona-
mento da história oficial.

Sem dúvida, entre os elementos questionados pelo 
relato, merece destaque a imagem do amor pacato, aclama-
do pelo franquismo, mas que surge sob a imagem de um 
louco amor, vivenciado de forma hipócrita e corrompida 
pela figura de Salvador: “Lo que no logro encontrar, Padre, 
es el arrepentimiento porque nadie me enseñó a diferen-
ciar el amor de la lascivia y yo pensaba que me estaba ena-
morando” (MÉNDEZ, 2004, p.131).

Essas perspectivas são recuperadas pelo relato de 
Lorenzo e expressas de maneira a expor a situação de am-
bos os lados no imediato pós-guerra, denunciando a hipo-
crisia do discurso supostamente inteiro dos seguidores dos 
nacionais e os que, do outro lado do espelho, denunciam 
esse estado de coisas.
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Concorre para essa denúncia a atmosfera criada pela 
ambientação da narrativa, na qual, o jogo de claro-escuro 
mimetiza a desorientação dos personagens em consonân-
cia com os girassóis do título. As paisagens instáveis da 
casa, do cubículo em que se esconde Ricardo, as janelas 
acossadoras e a paisagem irregular das ruas e becos da ci-
dade, constituem-se como uma paisagem desequilibrada, 
extensão dos habitantes igualmente desestabilizados em 
tempos de Espanha franquista.

Aunque podría describir palmo a palmo 
aquella casa, lo imborrable de aquel piso serán 
siempre las ventanas que acechaban eternamente 
nuestras vidas, eran la parte frágil de nuestro repo-
so familiar […].

Ese cosmos estaba netamente dividido en 
dos mitades: la lóbrega y la luminosa. A la primera 
pertenecía el colegio, las preguntas de mis profeso-
res y el silencio, a la otra pertenecía un aparte de mi 
barrio y la forma que tenían sus gentes de relacio-
narse conmigo […].

Jugábamos a los juegos de los niños sin ju-
guetes: a la taba, al rescate […] y a otros juegos en 
los que nosotros éramos las víctimas y los verdugos, 
juegos donde el castigo era siempre doloroso y el 
premio causar daño. Era una forma más de vivir los 
tiempos que corrían (MÉNDEZ, 2004, pp.121-122).

O jogo infantil mimetiza o movimento de vigiar e 
punir do franquismo e recupera os mecanismos arbitrários 
vistos nesta e nas demais derrotas. No entrelaçamento das 
histórias dos distintos personagens, cristaliza-se a imagem 
dos girassóis cegos, do movimento em busca de uma luz 
capaz de apontar para além da dor, do silenciar daqueles 
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anos e da necessidade de assumir do caráter irreparável da 
contenda.

Aqui, ganha sentido a inutilidade de cavar no vinhe-
do, não adianta cavar, pois o legado encontra-se na per-
cepção dessa linha contínua das distintas derrotas, na va-
lorização cotidiana, nua e crua do embate e na constatação 
de que essa memória não se configura apenas como um 
resgate de histórias miúdas, mas como um exercício amplo 
de rememoração e de discussão.

Através da recuperação da memória, as vozes dis-
persas na narrativa fragmentada põem em movimento a 
necessidade de não virar a página sem antes refletir e de-
bater sobre esse legado, sobre essa experiência transmiti-
da em relatos dolorosos, truncados, pronunciados em voz 
baixa e de suas consequências. Para além da cegueira dos 
girassóis sem sol.
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o REtRAto DE DuLCiNEiA SEGuNDo 
DoM QuixotE1

Maria Augusta da Costa Vieira (USP-CNPq)

A escolha do tema deste trabalho foi motivada essen-
cialmente por um interesse especial que Mario González 
sempre manifestou em relação à obra de Cervantes: as vá-
rias feições e sentidos presentes em Dulcineia e também 
em Aldonza Lorenzo. Como é possível constatar por meio 
de suas publicações, Mario orientou parte de suas reflexões 
sobre a literatura espanhola do chamado “século de ouro” 
a partir do conceito de Maneirismo delineado pelo histo-
riador romeno da arte e da literatura, Arnold Hauser, e, em 
função disso, considerou as múltiplas produções textuais 
que surgem na Espanha entre os séculos XVI e XVII a partir 
dessa perspectiva conceitual. No entanto, para o caso espe-
cífico da construção da personagem feminina – refiro-me 
à Dulcineia/Aldonza – dedicou um artigo intitulado “Las 
transformaciones de Aldonza Lorenzo” publicado em 2010 
– sua última colaboração para um periódico acadêmico, no 
qual o foco não recai nas questões da estética maneirista e 
sim na configuração e sentidos atribuídos à personagem ao 
longo da obra (GONZÁLEZ, 2010, pp. 205-215).

Neste trabalho, portanto, Mario González rastrea os 
momentos em que surgem comentários acerca de Dulcineia, 

1 Este trabalho foi publicado em A narrativa engenhosa de Miguel de Cervantes – Re-
cepção do Quixote no Brasil e estudos cervantinos. São Paulo, Edusp/Fapesp, 2012, 
intitulado “O ser e o estar de Dulcinéia”. Para esta publicação sofreu as devidas 
alterações.
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e sobretudo acerca de Aldonza Lorenzo, confundida mui-
tas vezes com a lavradora que, por inspiração de Sancho, 
aparece no capítulo 10 da segunda parte. Sua preocupação 
é evitar que a imagem de Aldonza seja contaminada pela 
da lavradora rústica inventada por Sancho, enquanto que 
sua qualificação inicial anunciada pelo narrador no primei-
ro capítulo da primeira parte da obra a considera como “una 
moza labradora de muy buen parecer”. Em linhas muito ge-
rais, esta seria a ideia central deste seu trabalho.

O presente estudo, por sua vez, pretende estabele-
cer um diálogo com as preocupações de Mario González 
acerca da obra de Miguel de Cervantes e sendo assim todo 
ele está dedicado à Dulcineia, mais especificamente, ao re-
trato que Dom Quixote delinea de sua dama para a duque-
sa quando ele e seu escudeiro encontram-se hospedados 
no palácio ducal. Para isso, será adotada uma perspectiva 
histórica na análise do episódio que tem em conta dois re-
ferenciais fundamentais: a organização social própria da 
sociedade de corte em conexão com os princípios retóricos 
e poéticos que, nos tempos de Cervantes, prescreviam pro-
cedimentos para a composição textual. O mais interessante 
é poder constatar os artifícios de linguagem adotados pelo 
autor do Quixote ao colocar o cavaleiro em uma situação 
difícil, quase insustentável, que põe em risco a imagem de 
sua dama ao mesmo tempo em que preserva a integridade 
ética do cavaleiro.

o QuixotE E A SoCiEDADE DE CoRtE
Ao contrário do que poderia aparentar, a sociedade 

de corte, própria dos séculos XVI, XVII e XVIII, constituiu 
um momento fundamental para entender a nossa própria 
organização social que por sua vez se caracteriza por ser 
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profissional, urbana, burguesa e industrial. Isso é o que nos 
faz ver Norbert Elias (2001), partindo de um pensamento 
imbricado na sociologia, antropologia e história. Na socie-
dade de corte, diferentemente da nossa sociedade, os ho-
mens se vinculavam uns aos outros por intermédio de uma 
etiqueta muito austera e por uma ordem hierárquica mais 
ou menos rígida, sendo a corte o que de fato guarda um 
significado central e representativo (ELIAS, 200, pp. 61-65).

Considerar que a distribuição arquitetônica interna 
dos palácios assim como a etiqueta, presente nas pala-
vras e nos gestos próprios dessa organização social sejam 
nada mais do que curiosidades supérfluas da exuberân-
cia de um mundo “exterior” corresponde a um equívoco 
tão grande quanto o de considerar que as aparências são 
sempre enganosas. O que aos olhos da nossa sociedade 
industrial e burguesa pode parecer algo sem importância 
e superficial, segundo nossos próprios parâmetros, para 
a sociedade de corte todo o protocolo, que constitui um 
verdadeiro código de civilidade, constitui um indicador 
extremamente sensível e significativo de seus valores e de 
sua estrutura de relações.

O cerimonial e a etiqueta, que ocupam um lugar se-
cundário na escala de valores das sociedades burguesas, 
acabam não constituindo um objeto de relevância histó-
rica e de valor investigativo para alguns historiadores. 
No entanto, nas sociedades dos séculos XVI, XVII e XVIII 
essas práticas tinham um significado crucial para enten-
der a estrutura de seu funcionamento e também os indi-
víduos que a integravam, colocando em evidência impor-
tantes instrumentos de dominação e de distribuição do 
poder que regulavam a vida em suas diferentes instâncias 
(ELIAS, 2001, pp. 53-54).
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Em função desse tipo de sociedade, o homem corte-
são dispunha de uma perspicácia refinada para observar 
a fala, os gestos, o comportamento adequado de cada in-
divíduo segundo sua posição social e seu valor dentro da 
sociedade. Qualidades estas que para os dias atuais corres-
ponderiam a meras frivolidades cortesãs. Além do mais, o 
tempo e o espaço que um cortesão dedicava à convivência 
social era bastante mais amplo do que o de um profissional 
burguês com relação a seu grupo social que, na maior par-
te das vezes, não se dispõe a gastar muitas de suas valio-
sas horas para esse tipo de coisa que definitivamente não 
lhe traz maiores vantagens. Assim, a rede de relações de 
uma sociedade de corte era bastante mais rígida, estreita 
e numerosa do que a encontrada no mundo dos profissio-
nais burgueses no qual o trabalho, o dinheiro e os negócios 
sempre tiveram mais valor. Os passos de cada indivíduo, 
ao longo dos séculos XVI e XVII, deveriam ser então come-
didos e ao mesmo tempo deveriam respeitar determinados 
modelos prescritos em tratados de civilidade dedicados à 
formação do homem da sociedade de corte.

É possível destacar três aspectos fundamentais, 
sempre presentes na sociedade de corte, sobre os quais 
se estrutura a rede de interdependência entre os indiví-
duos: um deles é a arte de observar as pessoas no sen-
tido de espreitar seus gestos e suas expressões com o 
objetivo de descobrir significados e intenções alheios. 
No entanto, a observação do outro supõe também a ob-
servação de si mesmo, tão ou mais importante para a 
convivência social na medida em que cada ser necessita 
também conhecer suas próprias paixões para ser capaz 
de dissimulá-las. Como diz La Bruyère, em Les caractères, 
obra do final do século XVII, “um homem conhecedor da 
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corte é senhor de seu gesto, de seus olhos, de seu sem-
blante; [...] sorri para seus inimigos, controla seu humor, 
disfarça suas paixões, desmente seu coração, fala, atua 
contra seus sentimentos”2.

Em consonância com a arte de observar as pessoas e 
a de observar a si próprio, o homem da sociedade de corte 
também deve ter um talento especial para a arte da descri-
ção de pessoas como um fim em si mesmo, além de domi-
nar a arte de lidar com elas, que por sua vez deve supor 
sempre estratégias, com a perspectiva de atender a seus 
próprios objetivos. A racionalidade, portanto, se impõe em 
todas as direções, seja na observação, no autocontrole ou na 
ornamentação dos gestos e das palavras de modo a se ter 
muito em conta a medida e a proporção das coisas. Como 
diz o secretário de Felipe II e bibliotecário do Monasterio 
de El Escorial, Gracián Dantisco, acerca de seu propósi-
to ao escrever o Galateo Español, “solo es mi intento decir 
lo que conviene a las personas prácticas y bien acostum-
bradas, que es tener cuidado con aquella medida y buena 
proporción de las cosas” (GRACIÁN DANTISCO,1943, p. 
145). O que se constata é que nessa sociedade tanto os ges-
tos das pessoas quanto a sua fala, ambos compõem uma 
gramática em que comportamento e discurso, junto com a 
ação e a elocução constituem um verdadeiro exercício de 
arte retórica.3

2 “Un homme qui sait la cour est maître de son geste, de ses yeux et de son vi-
sage; il est profond, impénétrable; il dissimule les mauvais offices, sourit à ses 
ennemis, contraint son humeur, déguise ses passions, dément son coeur, parle, 
agit contre ses sentiments. (La Bruyère, Les Caractères, em Œuvres complètes, 1951, 
p.215-247. Grifos nossos)
3 Tal como define Cícero, a ação é uma “especie de elocuencia del cuerpo, ya que 
se basa en la voz y en el movimiento” (El Orador, 2001, p. 52).
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o PALáCio DoS DuQuES E oS PRotoCoLoS  
DA CoRtE

Esta observação torna-se mais evidente quando te-
mos em mãos um episódio do Quixote em que está em 
cena sobretudo a sociedade de corte representada pela 
aristocracia, isto é, o duque, a duquesa e toda sua comi-
tiva. No episódio que transcorre no palácio ducal e adja-
cências, isto é do capítulo 30 ao 57 da segunda parte da 
obra, Dom Quixote e Sancho convivem durante alguns 
dias com os nobres senhores e com todo seu séquito num 
espaço genuinamente cortesão. As primeiras cenas rela-
cionadas com a permanência do cavaleiro e seu escudeiro 
no palácio, ou casa de campo dos duques, incidem dire-
tamente em duas situações nas quais se impõem de ma-
neira notável os protocolos de conduta na sua forma mais 
pronunciada: o modo de se comportar à mesa e a prática 
da conversação.

Por intermédio do narrador se sabe que todos no 
palácio se observam mutuamente, inclusive Sancho que 
não deixa de murmurar nos ouvidos de Dom Quixote 
suas observações acerca da Condessa Trifaldi que para ele 
tem a mesma cara que a do mordomo do duque. E se a ob-
servação do outro é um dos fundamentos desse mundo, 
o exercício da descrição esmerada será sua consequência 
direta. Não é por casualidade que já nos primeiros mo-
mentos em que Dom Quixote e Sancho se encontram no 
palácio ambos são encarregados da difícil tarefa da des-
crição um do outro e, em particular, da descrição de Dul-
cinéia de modo a compor um retrato da mesma para os 
duques e sua criadagem.

Após a cena cômica centrada no cerimonial relativo 
às maneiras à mesa, quando as figurações estão alteradas 
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e o refinado lavabo se converte num ensaboado de barba4, 
surge a demanda fatal da duquesa dirigida a Dom Quixote 
para que “delinease y describiese […] la hermosura y fac-
ciones de la señora Dulcinea del Toboso” (CERVANTES, 
1998, II, p. 895). Da perspectiva da organização retórica, a 
situação não poderia ser mais emaranhada uma vez que 
o próprio objeto da descrição encontra-se mergulhado em 
ambiguidades e incongruências, dividido entre o ser e o 
estar aos olhos do próprio cavaleiro.

É importante ter em conta que desde o capítulo 10 
da segunda parte, Dom Quixote encontra-se transtornado 
pelo fato de ter tomado conhecimento de que a sua Dulci-
néia está convertida numa camponesa desalinhada e mal-
cheirosa. Para safar-se de uma mentira maior pronunciada 
a seu amo na primeira parte, Sancho se vê obrigado a in-
ventar um artifício para que o cavaleiro se encontre com 
sua dama quando estão nas proximidades de El Toboso. 
Assim, ao avistar três camponesas que vinham pelo ca-
minho montadas em seus burricos, o escudeiro trata de 
convencer Dom Quixote de que uma delas é a senhora 
Dulcinéia que vem ao seu encontro. O cavaleiro não pode 
admitir que aquela figura “tan baja y tan fea” (CERVAN-
TES, 1998, II, p. 709) seja a sua amada, no entanto Sancho, 
servindo-se dos próprios argumentos dos livros de cavala-
ria, defende a ideia de que por artimanha dos encantadores 
que o perseguem incessantemente, Dom Quixote enxerga 
uma lavradora quando na verdade trata-se de uma dama 
etérea. Inconformado com este encantamento que arruína 
a figura de sua dama e que lhe condena a uma visão defor-

4 Alusão provável a dom Luis Zapata, segundo Márquez Villanueva. Ver “Don 
Luis Zapata o el sentido de una fuente cervantina” em Fuentes literarias cervanti-
nas, 1973, pp. 109-182.
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madora, desabafa com o escudeiro: “– Sancho, ¿qué te pa-
rece cuán mal quisto soy de encantadores?”(CERVANTES, 
1998, II, p. 709).

Esta transformação da dama em camponesa chega a 
abalar a conexão de Dom Quixote com o universo da ca-
valaria e a partir desse momento sua missão primordial ao 
longo da segunda parte será a luta para tratar de desen-
cantar sua senhora. Quando ambos chegam ao palácio dos 
duques, a duquesa, que é extremamente perspicaz, além 
de leitora da primeira parte da obra, não perde a oportuni-
dade para indagar a ambos acerca de Dulcinéia. 

PRiNCíPioS DE CoMPoSição Do REtRAto E o 
REtRAto DE DuLCiNÉiA

Antes de considerar as feições de sua dama que Dom 
Quixote delineia em suas descrições para a duquesa é impor-
tante ter em conta que ao longo do século XVI, sobretudo na 
segunda metade, houve uma avidez cultural importante para 
os estudos da retórica a partir do ciceronianismo e sendo as-
sim os manuais de docência tratavam de ensinar e exercitar 
os estudantes dentro desses princípios de composição (AR-
TAZA, 1997, p.13). Um estudioso, García Matamoros, propu-
nha que ao se redigir um elogio a pessoas seria importante 
incluir na descrição a linhagem, a nação, a pátria, a educação, 
a instrução, os costumes, os interesses pessoais, as amizades e 
a condição de vida, entre outros (ARTAZA, 1997, p.117).

Quando a duquesa pede a Dom Quixote que delineie 
e descreva sua dama, seu pedido se enquadra no gênero epi-
dítico que, como sabemos, tanto pode ser um elogio quanto 
uma censura e, segundo Aristóteles (2005, p. 104), para este 
gênero “o tempo principal é o tempo presente, visto que to-
dos louvam ou censuram eventos atuais, embora também 
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muitas vezes argumentem evocando o passado e conjetu-
rando sobre o futuro”, diferentemente do gênero delibera-
tivo que se centra no futuro e do judiciário que se baseia 
no tempo passado. Ao contrário do que sucede nos gêneros 
deliberativo e judiciário, onde o objetivo primordial consiste 
em persuadir os ouvintes, no gênero epidítico o que inte-
ressa é impressionar com arte a mente dos que ouvem por 
meio de um discurso que trata de emitir elogios ou censuras, 
louvações ou vitupérios e que por sua vez, como esclare-
ce a Retórica a Herenio (1997, pp.171-190), podem se referir 
a “circunstâncias externas” ao indivíduo, a seus “atributos 
físicos” ou a suas “qualidades morais”. Tendo em conta os 
passos a serem seguidos na descrição de pessoa, a Retórica 
trata de especificar também em que se deve basear o elogio 
ou a vituperação. Embora a citação seja longa, é importante 
ter em conta o que ensinam as preceptivas quanto ao exer-
cício da descrição para que se possa avaliar o que faz Dom 
Quixote quando, atendendo ao pedido da duquesa, fará a 
descrição de Dulcinéia. Diz a Retórica a Herenio:

Utilizaremos la siguiente división: expondre-
mos los hechos que pretendemos elogiar o censurar; 
luego, describiremos el orden y el momento en que 
cada uno de ellos ocurrió, para que se pueda enten-
der lo que hizo esa persona y la prudencia y habi-
lidad que mostró. Pero antes deberemos presentar 
sus virtudes o defectos y, luego, explicar cómo su 
carácter logró sacar partido de esas ventajas o in-
convenientes físicos y de las circunstancias exter-
nas. El orden que debemos respetar al describir su 
vida es el siguiente: en lo que respecta a las circuns-
tancias externas, ascendencia. Como elogio: antepa-
sados de la persona; si procede de buena familia, 
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se dirá que fue igual a ellos o los superó; si es de 
origen modesto, que triunfó por sus propios méri-
tos, no por los de sus antepasados. […] En lo que 
respecta a las cualidades físicas: si tiene prestancia 
y belleza naturales, hay que decir que éstas fueron 
para él motivo de alabanza, no, como para otros, de 
ruina y deshonor; si tiene una fuerza y una agilidad 
excepcional, diremos que las adquirió mediante 
el ejercicio y el entrenamiento honesto; si goza de 
buena salud, que se debe a sus cuidados y al con-
trol de sus pasiones. […] Luego volveremos a las 
circunstancias externas para examinar las virtudes 
y defectos que la persona ha mostrado: ¿Fue rico o 
pobre? ¿Qué magistraturas ha desempeñado? ¿Qué 
hechos le han conferido gloria? ¿Qué amistades, 
qué enemistades ha tenido? ¿Qué actos de valor 
ha realizado frente a sus enemigos? ¿Qué motivo 
le causó esas enemistades? ¿Qué lealtad, qué bene-
volencia, qué servicios mostró hacia sus amigos? 
¿Qué comportamiento mantuvo en la riqueza o en 
la pobreza? ¿Qué actitud demostró en el ejercicio de 
sus funciones públicas? Si está muerto, ¿qué clase 
de muerte tuvo y qué ocurrió tras su fallecimiento? 
(1997, p.185)

E complementa:
En todas las circunstancias en que se revela 

plenamente el carácter de las personas habrá que 
aplicar las cuatro virtudes mencionadas. Así, en el 
caso de elogio diremos que unos actos fueron jus-
tos, otros valerosos, otros moderados y otros pru-
dentes. (1997, p. 185)
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Apoiando-se em Cícero e na Retórica a Herenio, Fray 
Luis de Salinas em sua Retórica en Lengua Castellana (1541), 
a primeira a ser publicada neste idioma, recupera também 
a tópica relacionada com a descrição de pessoa, distinguin-
do para isso o tratamento a ser dado a “personas reales” e 
a “personas fingidas” e elenca os pontos fundamentais que 
deveriam ser contemplados na descrição: nome, sexo, nação, 
linhagem, idade, disposição corporal, virtudes da alma, edu-
cação, ofício, fortuna, estado social, filhos, o feito e o dito.5

Antes de iniciar sua descrição, Dom Quixote, que 
ainda tem gravada em sua memória a imagem da lavra-
dora, ou seja, a Dulcineia no tempo presente, declara à 
duquesa que está mais para “llorarla que para describirla” 
porque afinal ainda não se apagou de sua lembrança “la 
desgracia que poco ha que le sucedió” (CERVANTES, 1998, 
II, p. 869) e assim, com tais recordações em mente, em lugar 
dos elogios predominarão em sua descrição os vitupérios, 
respeitando as tópicas previstas para a descrição de pes-
soa. Desse modo, em lugar do que poderia ser sua dama, 
o cavaleiro a descreve como ela está, isto é, “de princesa 
en labradora” (linhagem/oficio), “de hermosa en fea” (ca-
racterísticas do corpo), “de ángel en diablo” (virtudes da 
alma), “de olorosa en pestífera” (características do corpo), 
“de bien hablada en rústica” (estado social), “de reposada 
en brincadora” (disposição corporal), “de luz en tinieblas” 
(virtudes da alma).

A duquesa insiste na descrição apoiando-se na dis-
tinção entre o que seria uma “pessoa do mundo” e uma 
“dama fantástica” e com esta provocação Dom Quixote, 
seguindo agora as tópicas centradas no elogio, descreve 
novamente sua Dulcinéia convertendo-a em dama virtuo-

5 Ars narrandi en el siglo XVI español. Teoría y práctica, 1989, pp. 186-203.
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sa que deve ser elogiada, baseando-se nas características 
positivas do corpo (“hermosa sin tacha”), da alma (“grave 
sin soberbia”), das virtudes (“amorosa con honestidad”), 
da educação (“cortés por bien criada”) e da linhagem (“alta 
por linaje”) (CERVANTES, 1998, II, p. 897). 

O duque, não satisfeito com os elogios que faz Dom 
Quixote a sua dama, insiste ainda na questão da estirpe. 
Privilegiando as virtudes humildes sobre o vício avanta-
jado, Dom Quixote a defende dizendo que se não formal-
mente, ao menos virtualmente ela tem as melhores qua-
lidades para ser rainha. Em seguida a duquesa desloca a 
conversa do campo da descrição para o da narração, inci-
dindo nas ocupações da dama no momento em que supos-
tamente Sancho lhe teria levado a carta.

Tendo em conta apenas a composição da descrição 
de pessoa utilizada pelo cavaleiro, seu exercício descriti-
vo tem como resultado uma peça cômica devido à incon-
gruência da matéria figurada que num primeiro momen-
to é vituperada para, no momento seguinte, ser elogiada. 
Desse modo se constrói, dentro dos preceitos aristotélicos, 
por um lado uma imagem torpe que corresponde ao ridí-
culo6 e por outro, a imagem de uma dama superior que 
dispõe de condição fantástica e etérea.

Se o decoro próprio do cerimonial cortesão com res-
peito ao comportamento à mesa é parodiado, os protocolos 
relacionados com a conversação também seguem os mes-
mos caminhos uma vez que, tendo em conta os princípios 
retóricos da descrição, o esboço desarmônico de Dulcinéia 
se transforma proporcionalmente numa imagem, ainda 

6 Diz a Poética: O ridículo é um defeito e uma deformação nem dolorosa nem 
destruidora, tal como, por exemplo, a máscara cômica é feia e deformada mas 
não exprime dor. (2007, 1449 a, p. 46.) 
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que verossímil, fantástica, como um modo de produzir a 
deformação, a mistura, a falta de unidade e, consequen-
temente, a comicidade dentro dos parâmetros que, anos 
depois Tesauro (1992, pp. 30-59) apresentaria em seu “Tra-
tado dos Ridículos”.

A iNtEGRiDADE Do CAvALEiRo
No entanto, se a descrição que faz Dom Quixote de Dul-

cineia resulta num retrato cômico e assim sendo a imagem de 
sua dama fica comprometida com o mundo das burlas, por 
outro lado, a imagem que o próprio cavaleiro assegura para 
si mesmo e para nós, seus leitores, tem relação com a verdade, 
por mais que no palácio dos duques ele seja objeto de riso. 

Segundo Aristóteles (2005, p. 96), em sua Retórica, de 
nada servem as artes oratórias de um orador se ele mes-
mo não tiver honradez, chegando a afirmar que “quase se 
poderia dizer que o caráter [do orador] é o principal meio 
de persuasão”. Se as discrepâncias presentes na descrição 
que realiza Dom Quixote de sua dama não lhe permitem 
um discurso coeso devido ao estado em que ela própria 
se encontra, a integridade do cavaleiro, em contrapartida, 
lhe assegura um lugar de credibilidade porque, por mais 
difícil que seja reconhecer nesse espaço cortesão, perante 
os duques, a imagem desfigurada de sua dama, Dom Qui-
xote não se serve de artifícios da simulação para fabricar 
uma descrição adequada com a preocupação de obter o seu 
reconhecimento como cavaleiro andante: justapõe as duas 
Dulcineias – a que é e a que está – e se enfrenta com a ver-
dade dos fatos. 

Assim, se seu discurso resulta numa imagem defor-
mada, o orador, isto é, o próprio cavaleiro, é digno de cre-
dibilidade por parte do leitor que nesse momento é capaz 
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de avaliar sua coerência e suas qualidades de homem dis-
creto, honrado e virtuoso.

Talvez esse detalhe na composição da personagem 
cervantina, isto é, esse viés tão íntegro que compõe o perfil, 
a ação e a fala de Dom Quixote, nesse momento e em mui-
tos outros, seja um dos motivos fundamentais da profunda 
admiração que seus leitores, por mais de quatro séculos, 
guardam em relação ao cavaleiro. Seja como cavaleiro de 
la Mancha, seja como Alonso Quijano el Bueno –como ele 
se reconhece no final de sua trajetória – sua constituição se 
estrutura sobre uma verdade que lhe confere inquestioná-
vel integridade. Certamente, esse procedimento está rela-
cionado com o que Close identifica como sendo o processo 
de humanização pelo qual passam, inexoravelmente, as 
personagens de Miguel de Cervantes.
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AMoR SAGRADo y AMoR PRoFANo: uN 
LECtoR DEL CoNDE DE SALiNAS1

María de la Concepción Piñero Valverde (USP)

En memoria del inolvidable compañero Mario Miguel González, 
homenaje por los más de treinta años de nuestra colaboración en 

los estudios hispánicos.

Gracias a la unión de Castilla y Portugal bajo los 
Austrias, don Diego de Silva y Mendoza, conde de Salinas 
(1564-1630) recibió también el título portugués de marqués 
de Alenquer, otorgado por Felipe III, en cuyo nombre go-
bernaba el reino lusitano. Salinas, hijo del secretario de Fe-
lipe II, el portugués Ruy Gómez de Silva, y de la indómita 
Princesa de Éboli, murió algunos años antes del final de 
aquella unión política. Las nuevas circunstancias, sin em-
bargo, no impidieron que sus versos continuaran circulan-
do entre los portugueses. Prueba del duradero prestigio de 
su poesía es la huella que deja, ya en los umbrales del siglo 
XVIII, en las páginas de uno de los más célebres prosadores 
portugueses: Manuel Bernardes (1644-1710).

A pesar de fervoroso partidario de la independencia 
de su país, Bernardes mantuvo estrechos lazos con escri-
tores castellanos. El título de su obra más famosa, la Nova 
Floresta, remitiría a la Floresta Española de Melchor de Santa 
Cruz. Si en ella son continuos los indicios de la cultura de 
lengua española, lo que aquí particularmente importa no-

1 Aquí se retoman y adaptan algunas ideas de un estudio que presenté en el IV 
Congreso Internacional de AISO (Alcalá de Henares, 1996).



364 Antonio R. EstEvEs  •  MAgnóliA BRAsil BARBosA do nAsciMEnto (oRgs.)

tar es que en sus páginas se hacen presentes poetas del Si-
glo de Oro, algunas veces citados también en el original. Es 
lo que ocurre, por ejemplo, con Góngora; es lo que ocurre 
también con quien ahora nos ocupa.

Para entender mejor el significado de la presencia 
de un soneto de Salinas en la obra de Bernardes, conviene 
mencionar ligeramente la organización general de la Nova 
Floresta. Su finalidad, dice el oratoriano portugués, es ayu-
dar a los lectores en el buen empleo de los momentos de 
recreo, dedicándolos a la lectura amena y provechosa, para 
que con lo “suave” entrara en el ánimo lo “útil”2. En la tra-
dición del utile dulci se van proponiendo diversos temas, 
sobre los que se presentan breves ejemplos de acciones y 
dichos de personajes casi siempre pertenecientes al mundo 
clásico o cristiano. Al relato de la acción ejemplar le siguen 
a veces comentarios sucintos, a veces larga exposición de 
eruditas o curiosas divagaciones, que se alejan del tema 
original y recorren caminos sorprendentes.

Uno de esos sorprendentes caminos es, precisamen-
te, el que conduce al lector al conde de Salinas. Nada pre-
nunciaría el encuentro en medio a un comentario en el que 
se profundizan los motivos que llevan al “amor divino”. 
La cuestión era entonces muy debatida. Como se sabe, los 
últimos años del siglo XVII los ocupa una polémica que 
se inicia en el campo de la mística, pero que en seguida 
adquiere connotaciones más vastas (por dar margen a dis-
cusiones sobre la moralidad de ciertos comportamientos 

2 “Levey a mira em metter nos ânimos, que naõ gostaõ da liçaõ puramente espiri-
tual dictames saõs, verdades solidas, exemplos doutrinaes, envolvendo tudo em 
outras noticias curiosas, para que em companhia do suave entrasse o útil”. Ma-
nuel Bernandes, Nova Floresta, I, Lisboa, 1706, p. III. (En este trabajo las ediciones 
originales de Bernandes serán citadas según la reproducción facsimilar publica-
da en Brasil: Obras do Padre Manuel Bernandes, São Paulo, Editora Anchieta, 1946).
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y a la intervención de autoridades públicas). Se trata del 
llamado Quietismo. La polémica fue desencadenada por 
el libro Guía Espiritual, del español Miguel de Molinos. En 
los círculos aristocráticos de Roma, donde vivía, Molinos 
había adquirido prestigio como profundo conocedor de los 
grandes maestros espirituales. Según él, se podría llegar a 
un estado de perfección donde el puro amor guiaría las ac-
ciones humanas, con exclusividad de preocupaciones mo-
rales o de cualquier otra. Así el que alcanzara este grado 
no tendría más que dejarse estar tranquilo y quieto en su 
inmejorable estado (de ahí, “Quietismo”).

Ante semejantes doctrinas, no fue difícil para los ad-
versarios de la Guía Espiritual acusar la obra de propagar la 
sensualidad en nombre del misticismo. Cuando murió Mo-
linos, en 1696, su prestigio se había transformado en exe-
cración y su obra condenada por las autoridades eclesiásti-
cas. Pero un año después de su muerte, otro nombre ilustre 
defendería ideas semejantes: nadie menos que François de 
Salignac Fénelon, arzobispo de Cambray. El gran escritor 
francés sustentaba que la perfección mística consiste en un 
estado de puro amor, donde se eclipsaría hasta la misma 
esperanza de salvación eterna. Esto ocurriría porque quien 
espera un premio por sus virtudes, aunque sea un premio 
divino, parece actuar por interés y así su esperanza des-
truiría el puro amor. A las enseñanzas de Fénelon se opuso 
Bossuet, acusándolas de poco ortodoxas. Encolerizado, no 
dudó en recurrir al rey de Francia, Luis XIV, para que in-
terviniera y asegurara en Roma la condenación de Fénelon, 
ocurrida en 1699.

Los ecos de la polémica quietista resonaron en la Pe-
nínsula. Vamos a encontrarlos en Portugal, por ejemplo, en 
la obra de Bernardes. Basta recordar que uno de sus gran-



366 Antonio R. EstEvEs  •  MAgnóliA BRAsil BARBosA do nAsciMEnto (oRgs.)

des tratados espirituales, Luz e Calor, publicado en Lisboa, 
también en 1696, más de una vez invoca la autoridad de 
Santa Teresa y del entonces Beato Juan de la Cruz, citados 
a veces en el original castellano y contrapuestos al “de-
testável Miguel de Molinos”3. Por otra parte, en la Nova 
Floresta se advierte contra el torpe engaño (“erro estultíssi-
mo & clara ilusão”) de los que creen que detenerse en las 
cuevas del quietismo es avanzar por las regiones del amor 
(“quanto mais parados se achaõ na cova do quietismo, tan-
to mais vaõ caminando pelas regiões do Amor”)4. Algunos 
años más tarde, reprobará Bernardes el error de “Francisco 
de Salignac” al enseñar la existencia de un estado de amor 
en el que “se perdia todo o motivo interessado de temor e 
esperança”5.

Pero a estas alturas alguien podrá preguntarse: ¿y qué 
tiene todo esto que ver con la poesía de Salinas? Pues éste, 
como antes se decía, es uno de los caminos sorprendentes 
por los que nos conduce la Nova Floresta. A partir de una 
discusión teológica se toma el rumbo de la literatura y de la 
lírica amorosa. Precisamente a propósito de esta discusión 
mística recuerda Bernardes que el amor sin esperanza no 
es sólo ilusión de teólogos heterodoxos: es asimismocons-
tante inspiración de los poetas enamorados. También éstos, 
dice el escritor portugués, afectan querer a sus damas con 
pureza de amor refinadísimo y desamparado de toda es-
peranza (“pureza de amor alambicado”)6. Como ejemplo 
de lo que afirma cita Bernardes un soneto del conde de Sa-

3 Id., Luz e Calor, Lisboa, 1696, p. 160.
4 Id., Nova Floresta, op. cit., p. 157.
5 Id., ibid., p. 222.
6 “Os poetas da Musa amatória também afectaõ com as suas Cloris & Dianas 
esta pureza de amor alambicado, & no estado da solidão de toda a esperança, & 
interesse” (id., ibid., p. 223).
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linas, con el que encierra toda la discusión teológica ante-
rior. La versión citada en la Nova Floresta (aquí transcrita 
con sus particularidades gráficas) corresponde, con pocas 
variantes, a la divulgada en nuestros días7. Éste es el texto:

Nunca ofendí la fe con la esperança,
Vivo presente en olvidada ausencia
Y tras eternidades de paciencia
No merezco quexarme de tardança.

Soy sacrificio que arde en tu alavança:
Fuera no arder, morir con evidencia.
Ó puro amor! ó nueva quinta essencia!
De Infierno sacas Bienaventurança.

De cerca visto, y lexos de mirado,
Ni de agravios me vi favorecido,
Ni en tu olvido hallé de que olvidarse

Tu descuido encarece mi cuidado:
Quererte mas ni puedo, ni he podido;
Que esto es amarte; y lo demás, amarse.

Antes de comentar el soneto, previene Bernardes 
que se trata de obra “excellente (no seu genero)”, aunque 
digna de mejor tema (“Mal empregada em semelhante 
assumpto”)8. O sea, para el oratoriano, el conde de Salinas 
consigue un brillante resultado poético, digno de tema más 
elevado que un simple amorío galante.

Hay en el soneto un caso de recurso a imágenes del 
amor sagrado para cantar el amor profano, recurso, como 
se sabe, tradicional desde el petrarquismo. Parece insólito, 
7 José Mª Valverde y Dámaso Alonso, Antología de la poesía española e hispanoameri-
cana, Barcelona, Anthropos, 1986.
8 Manuel Bernandes, Nova Floresta, op. cit., p. 223.
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sin embargo, que Bernardes critique el soneto y aun así lo 
reproduzca en la Nova Floresta. Sí, ya que además de ina-
decuado para tratar asunto profano, el soneto de Salinas, 
según el escritor portugués, envolvería la sacrílega adora-
ción de la amada y la equiparación de su amor a la gloria 
de la bienaventuranza. Habría aquí, pues, una alabanza 
blasfema, “hua lisonja da creatura […] huma blasfemia do 
Creador”9.

Cabe en este punto añadir que expresiones semejan-
tes se encuentran en otros sonetos de Salinas, incluso en 
uno dirigido a Cristo Crucificado. Nótense por ejemplo sus 
versos iniciales: 

Este largo martirio de la vida,
la fe tan viva y la esperanza muerta”10.

Con esto no se quiere insinuar cualquier vínculo 
entre Salinas y los movimientos místicos precursores del 
Quietismo (como el de los “alumbrados”), sino solamen-
te resaltar un caso interesante de absorción del lenguaje 
místico en la lírica amorosa. En todo caso, lo cierto es que 
Bernardes critica como impropia esta transferencia de len-
guaje. Y así volvemos a la pregunta: ¿por qué, entonces, 
reproduce en su Nova Floresta el soneto de Salinas?

Una explicación se encontraría en la práctica litera-
ria de justificar la introducción de temas profanos por el 
servicio que pueden prestar a la doctrina cristiana. Es una 
práctica antigua. Ya la recomendaba Don Juan Manuel, al 
decir que “fiz segund la manera que fazen los físicos, que 
[…] mezcla[n] con aquella melezina que quiere[n] melezi-
nar le fígado, açúcar o miel o alguna cosa dulçe”11. Práctica 
9 Id., ibid.
10 Antología de la poesía española e hispanoamericana, op. cit., p. 264, “Soneto a Cristo 
Crucificado”.
11 Don Juan Manuel, El Conde Lucanor, ed. de José Manuel Blecua, Madrid, Cas-
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frecuente, sobre todo, en el período posterior al Concilio de 
Trento. El empleo de temas profanos para ilustrar la ver-
dad cristiana está expresamente profesado en la Jerusalén 
Libertada de Tasso, con imagen derivada de Lucrecio y se-
mejante a la de Don Juan Manuel12. Bernardes, pues, bien 
podría haber citado el soneto del conde de Salinas para 
confirmar una verdad doctrinal.

Esta hipótesis, que parecería responder a la duda 
planteada, no parece resolverse aún enteramente. Pues, en 
nuestro caso, la ficción poética no serviría para la finalidad 
espiritual deseada sino para lo contrario. La poesía de Sa-
linas llevaría a creer en el amor sin esperanza, que es pre-
cisamente lo que Bernardes intenta reprobar. Sin embargo, 
más allá de una primera impresión, aún aquí tendríamos 
un caso de empleo del arte profano al servicio de la doctri-
na sagrada. Una aplicación indirecta, pero no menos eficaz. 

Efectivamente, es necesario tener en cuenta lo que se 
ha dicho al principio, esto es, que la Nova Floresta pretendía 
ofrecer a todos lectura provechosa, sí, pero también amena. 
Según Bernardes, justamente con la presencia de lo ame-
no se atraía a los lectores, que, buscándolo, absorberían 
también lo provechoso. Así el propósito general de la Nova 
Foresta retoma la lección que encontramos en el Conde Lu-
canor y en la Jerusalén Libertada. Propósito general, decimos, 
pues en el caso específico de la discusión teológica, finali-
zada con una citación del conde de Salinas, hay también 
una importante diferencia. Don Juan Manuel y Tasso en-
dulzaban la medicina amarga; Bernardes, después de dar 
a beber la medicina amarga, esto es, después desengañar 

talia, 1979, 3ª ed., p. 50.
12 Torcuato Tasso, Jerusalén Libertada, I, 3. Cfr. Lucrecio, De rerum natura, I, p. 936-
942.
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a los iludidos por el fácil misticismo quietista, reconforta 
el paladar de sus lectores con un sorbo de inofensivo licor 
dulce. Este sorbo es el soneto de Salinas. Si en Don Juan 
Manuel y en Tasso hay una interpretación cristina del clá-
sico utile dulci, en estas páginas de Bernardes hay, además, 
el dulcis in fundo.

Que sea inofensivo este licor, el mismo Bernardes es 
quien lo da a entender en su lectura crítica del soneto. Ya 
vimos que empieza diciendo lo excelente que es la obra 
en su género. Aun criticándola, afirma no haber “mais fino 
mentir”. Añade, en seguida, que todos sabemos que los 
poetas son mentirosos por profesión y que, por tanto, sus 
mentiras a nadie engañan (“naõ ignoraõ que seus leytores 
o naõ ignoramos”). Leemos a los poetas, afirma él, no por 
acreditar en ellos, sino por el placer que nos dan13. El conde 
de Salinas miente, sí, pero mentir es su profesión, ya que 
todos los poetas fingen supremo amor hacia sus damas. Y 
más aún, la falsedad expresada en el soneto, como se ha 
visto, encanta por su finura. La belleza del arte rescata lo 
equivocado de los conceptos y los hace moralmente inofen-
sivos, pues nadie los cree: todo lo que se escribe en versos 
es notoriamente ilusorio. El “mentir” de Salinas surge, así, 
para Bernardes como un “fino” género de licencia poética.

Éste sería, por tanto, el motivo que lleva a la Nova 
Floresta a citar integralmente un soneto amoroso de Sali-
nas: es que mucho antes de su compatriota Fernando Pes-
soa, Bernardes ya sabía que “o poeta é fingidor”. El tributo 
prestado por el oratoriano a una lírica profana parece pre-
cursora de una actitud crítica de épocas más recientes: la de 
evaluar la obra artística porcriterios propios, a reconocerla 

13 “naõ porque lhes demos crédito, senaõ porque nos daõ deleite”. Manuel Ber-
nandes, Nova Floresta, op. cit., p. 223.
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autónoma de una moralidad reductora. Toda la página de-
dicada al conde de Salinas revela, por tanto, en Bernardes, 
no sólo un lector crítico, sino también un admirador since-
ro de su arte poético.





FoRMAS (DES)vELADAS DE PoDER NA 
NARRAtivA DE FRANCiSCo AyALA

Romilda Mochiuti (UNICAMP)

En el centro de toda ciudad, según di-
versos grados que alcanzaban su ple-
nitud en las capitales virreinales, hubo 
una ciudad letrada que componía el 
anillo protector del poder y el ejecutor 
de sus órdenes: una pléyade de reli-
giosos, administradores, educadores, 
profesionales, escritores y múltiples 
servidores intelectuales, todos esos 
que manejaban la pluma, estaban es-
trechamente asociados a las funciones 
del poder y componían lo que Georg 
Friederici ha visto como un país mo-
dela de funcionariado y de burocracia.

La ciudad letrada, Ángel Rama

Em sua obra, Aristóteles estabelece a distinção entre 
poesia e história, tendo como paradigma a tragédia. Não o 
fez, portanto, baseado nas convenções de ficcionalidade e 
veracidade, mas na “imitação de ações humanas” (mime-
ses) que se diferenciava, por sua vez, das “ações humanas 
ocorridas”. É somente a partir da segunda metade do sécu-
lo XIV, com a difusão da Poética de Aristóteles na Itália, que 
se permitiu diferenciar a ficção poética da história:

No corresponde al poeta decir lo que ha suce-
dido, sino lo que podría suceder, esto es lo posible 
según la verosimilitud o la necesidad. En efecto, el 
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historiador y el poeta no se diferencian por decir las 
cosas en verso o en prosa (pues sería posible versifi-
car las obras de Heródoto, y no serán menos histo-
ria en verso que en prosa); la diferencia está en que 
uno dice lo que ha sucedido y el otro, lo que podría 
suceder [...] Por eso la poesía es más filosófica y ele-
vada que la historia, pues la poesía dice más bien lo 
general y la historia lo particular (ARISTÓTELES, 
1975, p. 158).

No entanto, é com a entrada do século XVII que as 
convenções de ficcionalidade e veracidade passam – na 
cultura ocidental – a ganhar um novo status ou valor, que 
se firmou no século seguinte.

Sendo assim, “Literatura” passou a significar “imita-
ção” (a partir da noção de “mimeses”), “discurso escrito” 
(da noção de grama, em grego e littera em latim) e “beleza” 
(de aisthesis, que originalmente significava “sensação” e que 
nesse então passou a equivaler a “sensação de beleza”) e, 
assim, passou a significar “um tipo de atividade semiótica 
e os produtos dessas atividades” (MIGNOLO, 1993, p. 117). 
“História”, por sua vez, de “informe de testemunhas ocu-
lares” (do grego istereo) e “testemunhas dos tempos, luz de 
memória, luz de vida” (conforme concepção ciceroniana) 
entrou para o “sistema das ciências, já concebidas não como 
um saber enciclopédico acumulado e coerentemente orga-
nizado (concepção retórica), mas como um saber por meio 
do exame crítico da documentação ou da busca de ‘leis’ do 
mundo humano” (MIGNOLO, 1993, p. 117, negrito nosso).

É quando colocamos em confronto dois discursos – 
sejam eles históricos, crítico-literários ou literários – que 
percebemos que aquele que prevaleceu como oficial con-
tém exata e contraditoriamente vários interesses subjetivos 
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peculiares tanto a ele quanto ao que silenciou. Contraditó-
rio do ponto de vista utópico, pois tanto do ponto de vista 
discursivo como do desenvolvimento histórico, os interes-
ses subjetivos tendem à lógica de satisfação de um grupo 
simétrico à submissão e/ou marginalização de outro.

Assim, se encontramos evidências de usurpação em 
textos marginais, como outra face da mesma moeda – no 
caso a História – podemos encontrar alguns ecos dessas vo-
zes marginais no discurso oficial se buscarmos seus rastros, 
uma vez que este não possui uma unidade ideológica. Pode-
mos encontrá-los ora no antagonismo de ideias, ora na im-
portância dada a alguns assuntos em detrimento de outros, 
ora na omissão de vozes; enfim, através de uma análise mais 
detida do discurso ideológico, podemos encontrar uma po-
lifonia marginalizada. Conforme Rolena Adorno (s/d, p.4) 
“el concepto de ciudad letrada se refiere a un conjunto de 
prácticas y de mentalidades que no formaban un sólo dis-
curso ideológico, sino que eran polivocales”.

Pretendemos aqui seguir os rastros das vozes silen-
ciadas pelo discurso do narrador da novela El Hechizado, 
de Francisco Ayala. Parece-nos essencial esclarecer primei-
ramente que se trata de uma narração escrita durante o exí-
lio do escritor, após a Guerra Civil Espanhola. Segundo o 
autor, uma

[...] novela sin personajes puede hacerse, a condi-
ción de que los personajes estén detrás de la corti-
na, de que hayan transferido su espíritu a las cosas. 
Pero una novela sin vida humana, aun cuando esté 
poblada de personajes… Pues eso es lo que he que-
rido hacer aquí (AYALA, 1992, p. 255).

Pretendemos analisar como a relação entre a lingua-
gem e o poder na “cidade colonizada” (RAMA, 1998) e na 
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sociedade marginalizada pelo discurso autoritário e sub-
metida à produção de “sentidos silenciados nos fazem en-
tender uma dimensão do não-dito absolutamente distinta” 
do “implícito” (ORLANDI, 1993, p. 12) e de que forma ela 
está presente ao longo dessa narrativa. Para tanto, vamos 
nos deter em como o narrador (des)constrói critica e labi-
rinticamente o discurso do índio González Lobo não ape-
nas como um objeto de crítica literária, mas também como 
crítica ao poder e sua usurpação, legitimados pela institui-
ção do estado de poder da escrita oficial e sua burocracia, 
denominada ciudad letrada por Ángel Rama.

Datado de 1944, El Hechizado foi publicado primeira-
mente na Revista Sur e, posteriormente anexado ao volu-
me Los usurpadores, cuja primeira edição foi publicada em 
Buenos Aires, no ano de 1949.

Já no prólogo à primeira edição, feito por um “heterô-
nimo” do autor, está clara a proposta trabalhada: “el poder 
ejercido por el hombre es siempre una usurpación” (AYA-
LA, 1992, p. 100), premissa de que se vale o autor para ser, 
ironicamente, o prologuista da obra. Dadas as circunstâncias 
histórico-pessoais, o prólogo pode ser caracterizado litera-
riamente não apenas como uma usurpação, como também 
como uma advertência ao público não familiar à sua situa-
ção, evidenciando assim raízes cervantinas na obra (MAN-
TOVANI, 1949, p. 364). Tal artifício, entretanto, a nosso ver, 
acentua o principal aspecto perceptível nessa narrativa: a 
dramaticidade da transfiguração do cotidiano labiríntico de 
pseudo-realidades, retratadas em um relato verossímil, e da 
constatação do leitor de que poderiam ser verdadeiras.

No entanto, há que se levar em consideração que 
Ayala foi, além de intelectual e ficcionista, um arguto críti-
co literário. O fato de que refletisse sobre sua própria obra, 
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ainda que de forma ficcional, possibilita-nos permear al-
guns aspectos da construção narrativa a partir de sua pro-
posta inicial. Em sua obra El autor en su siglo, Ayala se refe-
re à necessidade que o autor deve ter de seu público-leitor, 
principalmente por se tratar, em seu caso específico, de um 
escritor exilado:

El fondo de realidad concreta en función del 
cual escribía le ha sido, pues, arrancado, con la do-
ble consecuencia de contarles, a un tiempo mismo, 
las incitaciones connaturales para su producción y 
el destinatario a que en primer lugar tenía que diri-
girse… Al fin uno escribe para los demás, y desea 
comprobar la eficacia de la comunicación, el reflejo 
de la propia obra en la mente y la conciencia ajenas 
(apud RICHMOND, 1993, p. 21-2).

A preocupação com o destinatário somada a sua veia 
crítico-literária se evidenciam literariamente na forma crítica 
como o leitor-narrador analisa a obra de González Lobo. Este 
desdobramento de funções dentro da narrativa, cabe ressal-
tar, é uma característica do volume, onde esta novela foi inse-
rida. Conforme Ayala, a estrutura dessa obra como um todo é 
a concretização ficcional das preocupações de seu autor:

La opinión de mis críticos me interesa muchí-
simo. Es como mirarme en un espejo para trata de 
ver quién soy yo. […] Al fin uno escribe para los 
demás, y desea comprobar la eficacia de la comuni-
cación, el reflejo de la propia obra en la mente, y la 
conciencia ajenas (apud RICHMOND, 1993, p. 22).

Se num primeiro plano as personagens que aparecem 
na novela, excetuando-se o rei Carlos II, “son fingidas y ca-
recen por completo de realidad histórica” (AYALA, 1993, 
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p. 256), num segundo, o leitor atento reconhece terem uma 
função atuante na construção do sentido discursivo-históri-
co referido, sob a voz do silêncio e do implícito na narrativa.

Todas as funções discursivas se posicionam em fron-
teiras lábeis. Assim, a linha condutiva do narrador ora ex-
clui, ora reitera, ora omite o escrito do outro, ora estabelece 
um diálogo entre o texto crítico e o criticado, entre o emis-
sor e o receptor para, em seguida, transformar este tam-
bém em emissor. Assim, como receptor e também crítico-
-narrador, a análise do leitor se faz tanto através da seleção 
como também do exame de fragmentos da obra de Gon-
zález Lobo. A combinação lábil dessas duas funções acaba 
por criar uma narração tão labiríntica quanto os meandros 
do palácio imperial de Carlos II.

De González Lobo temos algumas informações pre-
cisas, oferecidas pelo narrador-crítico:

(...) llegara a España hacia finales de 1679 (…), hubo 
de retirarse a vivir en la ciudad de Mérida, donde 
tenía casa una hermana de su padre (…) la sirvió (a 
aquella su tía misma llamada Luisa Álvarez) en la 
administración de una pequeña hacienda, de la que, 
pasados los años, vendría a ser heredero (…) por 
las noches, escribía. Escribió, junto a otros muchos 
papeles, una larga relación de su vida, donde, a la 
vuelta de mil prolijidades, cuenta cómo llegó a pre-
sencia del hechizado (AYALA, 1992, p. 187).

Sobre o referido relato de Gonzáles, o narrador emite 
vários juízos de valores. Além de dizer que se trata de um 
relato “a la vuelta de mil prolijidades” – como já aludido 
– e tentaranalisar detalhadamente o referido relato, acaba 
também por insistir no que condena, a prolixidade. Em se-
guida classifica: “es un relato del desengaño de sus preten-
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siones” (p. 187). Quais seriam essas pretensões? Existiriam 
pretensões ou a escrita teria um final em si mesma?

Quem nos dá uma pista sobre as possíveis intenções 
de González é o prologuista desse volume de narrativa – 
outro personagem da obra –, quando nos esclarece que o 
índio González Lobo se movimenta “en viaje a la corte, im-
pulsionado por la nostalgia de un padre poderoso y desco-
nocido”. Não obstante, o narrador mesmo se perde tanto 
no propósito de sua escrita, quanto no intuito de encontrar 
o de Gonzáles Lobo:

[…] cuál sea el verdadero propósito de un viaje 
cuyas motivaciones quedan muy oscuras, si no os-
curecidas a caso hecho, y en qué relación puede hal-
larse que el propósito con la ulterior redacción de la 
memoria (AYALA, 1993, p. 192).

Se levarmos em consideração que a notícia bibliográ-
fica do narrador estabelece cómo e qué se quer contar, fica 
clara a relação entre a narrativa de González Lobo e a do 
narrador crítico, uma vez que o “passado ajuda a compor 
as aparências do presente, mas é o presente que escolhe 
na arca as roupas velhas ou as novas” (BOSI, 1996, p. 35). 
A confirmação dessa possibilidade está nas elocubrações 
presentes no final do mesmo parágrafo da citação anterior:

También se me ocurrió pensar si su obra no 
sería una mera convención literaria, calculada con 
todo esmero en su aparente desaliño para simbo-
lizar el desigual e imprevisible curso de la vida 
humana, moralizando implícitamente sobre la va-
nidad de todos los afanes en que se consume la 
existencia […] el protagonista podía incluso ser un 
personaje imaginario(AYALA, 1993, p. 192).
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A “crítica” se mostra, portanto, tanto como uma au-
tocrítica velada quanto uma metacrítica que, ao parafra-
sear o que narra, reinterpreta (ou relata, reforça) o já narra-
do e o dispõe de acordo com suas necessidades e se auto-
critica veladamente. Assim, se González Lobo é o homem 
do século XVII, cuja voz é privada de fazer parte do relato 
oficial, o narrador também o é em seu tempo. Sua narrati-
va crítica se esvazia com suas indagações na medida em 
que sua retórica permite escutar uma voz outra: sua inca-
pacidade de interpretar a cultura do outro, de entender o 
silêncio e seus traços culturais contribuem para compor o 
labiríntico e vertiginoso jogo de espelho das narrativas que 
ao se chocarem, se equivalem.

Se é através do desdobramento do leitor-crítico mani-
festada na narrativa do personagem que o faz assumir todas 
as características do escritor que critica, faz-se necessário 
analisar as suas duas faces. A do narrador. E a do leitor.

Sob a perspectiva do narrador, ou seja, sob a perspec-
tiva de que o seu discurso é uma resenha literária. A partir 
desse paradigma, temos a noção de que o relato criticado 
não somente seria verídico como também objeto de apre-
ciação por parte de outras pessoas:

Otras personas que conocen el texto han co-
rroborado esa impresión mía; y hasta un amigo a 
quien proporcioné los datos acerca del manuscrito, 
interesándolo en su estudio, después de darme gra-
cias, añadía en su carta: “más de una vez, al pasar 
una hoja y levantar la cabeza, he creído ver al fondo, 
en la penumbra del Archivo, la mirada negrísima 
de González Lobo (AYALA, 1993, p. 192).

Como primeira referência para análise, a caracterís-
tica linguística que seria marcante no texto, por haver sido 
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escrito no séc. XVII, e que inclusive é assinalada pelo pró-
prio narrador – “día llegará en que pueda editarse con el 
cuidado erudito a que es acreedor, anotado en debida for-
ma, y precedido de un estudio filológico donde se discutan 
y diluciden las muchas cuestiones que su estilo suscita” 
(AYALA, 1993, p. 191) – não é propriamente encontrável 
nos fragmentos, do que cabe a alternativa irônica de que o 
narrador, apesar de ter colocado o texto entre aspas o tenha 
adaptado para aliviá-lo “de tantas impertinentes excrecen-
cias como en él viene a hacer penosa e ingrata la lectura” 
(AYALA, 1993, p. 188).

Entre numerosas descrições o que conseguimos entre-
ver é a total decadência do império espanhol em meio à buro-
cracia; o tráfico de influência circulante entre a igreja, o milita-
rismo ascendente e os magnates entre outros; e ao paradoxo 
da resignação e à cultura apresentada de forma crítica:

Mientras esperaba, me entretuve en mirar 
quiénes recorrían las escaleras, arriba y abajo: ca-
balleros y clérigos, que se saludaban entre sí, que 
se paraban a conversar, o que avanzaban entre re-
verencias. […] Había sobre la mesa un montón de 
legajos, y las paredes de la pieza estaban cubiertas 
de estanterías, llenas también de carpetas (AYALA, 
1993, p. 193).

No me fue dado ver al Inquisidor General en 
persona. Pero, en nombre suyo, fui remitido a casa 
de la baronesa de Berlips […]. El poder de los mag-
nates se mide por el número de los pretendientes 
que tocan a sus puertas, y ahí, todo el patio de la 
casa era antesala (AYALA, 1993, p. 197).

E a História aparece como pano de fundo: “se veía un 
grande y no muy buen retrato del difunto rey don Felipe 
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IV” (AYALA, 1993, p. 194). Esse jogo de aludir ao porquê de 
sua viagem à Espanha, sem, entretanto revelá-lo, privile-
giar a reiteração da descrição dos meandros da decadência 
burocrática em detrimento do ser humano, ressalta ainda 
mais o momento histórico, cujos sentidos e porquês muitas 
vezes se fazem esquecer ou perdem a razão de existir:

[...] vi abrirse y cerrarse la puerta veces infinitas, y 
varias de ellas salir y entrar al propio oficial quinto, 
que pasaba por mi lado sin dar señales de haberme 
visto, ceñudo y con la vista levantada. […] Mien-
tras venía o no, estaba yo pensando si recordaría mi 
asunto, y si acaso no volvería a remitirme con él, 
como la vez pasada, a la Secretaría de otra Sección 
del Real Consejo (AYALA, 1993, pp. 193-4).

Assim como o narrador fragmenta ao ler e analisar o 
discurso González Lobo, passemos à fragmentação e aná-
lise de seu discurso.

o Fio DA MEADA
É através dos comentários de um narrador, do qual 

temos apenas a informação de que é um interessado em 
entender os escritos de González Lobo, que sabemos que 
este chegou à Espanha no final de 1679, na frota de galões 
carregados de ouro para celebrar o casamento de Felipe IV.

Não apenas os dados históricos dão coerência referen-
cial ao texto como também as referências à geografia. Assim, 
sabemos que a narrativa do índio peruano corresponde a 
fatos passados e vividos por ele desde pouco antes do casa-
mento do rei Felipe IV até o seu encontro com o filho deste – 
já coroado rei – , Carlos II. Em sua peregrinação para chegar 
à presença do rei, González Lobo vem do Peru, passa por 
Sevilha (Andaluzia), Estremadura e chega a Madri.
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A coerência narrativa se faz presente também na in-
clusão de alguns referenciais históricos de poder no séc. 
XVII: Aduana de Sevilha (haja vista que era o porto de che-
gada de todo o ouro vindo da América), Palácio do Conse-
lho de Índias, Residência da Companhia de Jesus. Vejamos 
como o nosso narrador-crítico avalia o detalhamento das 
circunstâncias: “Nos cansa inventariando las riquezas re-
unidas en la catedral de Sigüenza (p. 187) […] que eran 
cuarenta y seis los escalones de la escalera del palacio del 
Santo Oficio” (AYALA, 1993, p. 194).

As críticas, indagações e considerações presentes ao 
longo da resenha, no entanto, também evidenciam referên-
cias particulares sobre a vida de González Lobo e em que 
circunstâncias seu relato é escrito, sublinhando o não en-
tendimento das informações: o narrador-crítico ora se per-
de tentando caracterizá-lo, ora dá um juízo de valor como 
se fosse a mais cabal realidade. Vejamos alguns dos vários 
exemplos presentes na novela:

No se trata del borrador de un memorial, ni 
cosa semejante: no parece destinado a fundar o apo-
yar petición alguna. Diríase más bien que es un rela-
to del desengaño de sus pretensiones. Lo compuso, 
sin duda, para distraer las veladas de una vejez toda 
vuelta hacia el pasado […] (AYALA, 1993, p. 187).

Pero ¿cómo explicar que, al cabo de tantas 
vueltas, no se diga en él en qué consistía a punto fijo 
la pretensión de gracia que su autor llevó a la Corte, 
ni cuál era su fundamento?

Más aún: supuesto que este fundamento no 
podía venirle sino en mérito de su padre, resulta 
asombroso el hecho de que no lo mencione siquiera 
una vez en el curso de su relación. Cabe la conjetura 
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de que González Lobo fuera huérfano desde muy 
temprana edad […] (AYALA, 199, p. 189).

É exatamente na crítica que o narrador faz à estéti-
ca de González Lobo que encontramos mais clara a sua 
alienação diante da realidade e cultura do outro. Vejamos 
como o narrador usa seus juízos de valor ao caracterizar 
a conduta do índio sem, ao menos, levar em consideração 
seu possível desconhecimento dos aspectos culturais pre-
sentes na reação do índio peruano:

Sabemos del clérigo por cuyas manos recibie-
ra sacramentos y castigos, con ocasión de un episo-
dio aducido para escarmiento de la juventud pues 
cuenta que, exasperando el buen fraile ante la obs-
tinación con que su pupilo oponía un callar terco a 
sus reprimendas, arrojó los libros al suelo y, hacién-
dose la cruz, lo dejó a solas con Plutarco y Virgilio. 
Todo esto, referido en disculpa, o mejor, como la-
mentación moralizante por las deficiencias de esti-
lo que sin duda habían de afear su prosa (AYALA, 
1993, p. 189).
[…] vuelve a representarse la figura cetrina y enjuta, 
de González Lobo, que se acerca a la puerta de la 
Residencia con su habitual parsimonia, con su tris-
te, lentísimo continente impasible; que, en llegando 
a ella, levanta despacio la mano hasta el pomo del 
llamador (AYALA, 1993, p.196).

Se por um lado, ao reconhecer as peculiaridades do tex-
to e o seu valor, assinala a transculturação presente em sua 
alteridade miscigenada, ironicamente, o narrador denuncia a 
sua própria realidade e assinala sua incapacidade de julga-
mento. Em outras palavras, a incapacidade de reconhecer que
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[...] tanto la prosa como las ideas del autor son ana-
crónicas para su fecha; giros y reacciones correspon-
den a dos, y quién sabe si a más estratos, en suma, 
a las actitudes y maneras de diversas generaciones, 
incluso anteriores a la suya propia – lo que sería por 
demás explicable dadas las circunstancias personales 
de González Lobo, Al mismo tiempo, y tal como sue-
le ocurrir, esa mezcla arroja resultados que recuerdan 
la sensibilidad actual (AYALA, 1993, p. 191).
[…] Eso, las frases y cantos litúrgicos, el brillo de la 
plata y del oro, la multitud de las luces, y las den-
sas volutas de incienso ascendiendo por delante del 
retablo, entre columnatas torneadas cubiertas de 
yedra, hacia las quebradas cupulillas, todo eso, no 
era entonces novedad mayor que hoy, ni ocasión de 
particular noticia (AYALA, 1993, p. 196).

Por outro, toda a crítica feita ao estilo do índio perua-
no também é refletida em sua própria narrativa, i.e., o nar-
rador não apenas retrocede e avança no tempo e espaço, 
como também se detém na descrição de partes que julga 
desnecessárias na narrativa do outro. Dessa forma, acentua 
o modus operandi tanto da construção discursiva como da 
estratificação social:

[...] cuánta es la confusión y el desorden con que en 
sus páginas se entreveran los datos, se alteran las 
fechas, se vuelve sobre lo andado, se mezcla lo visto 
con lo oído, lo remoto con lo presente, el aconteci-
miento con el juicio y la opinión propia con la ajena 
(AYALA, 1993, p.192).

O paradoxo reside, uma vez mais, na admissão de 
que o estilo de González é um exemplo da retórica então 
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usada e que, desta forma, o olhar crítico esteja contami-
nado pela retórica atual. Esta autocrítica se potencializa a 
medida que, além de usar a mesma estratégia narrativa, 
intercala-se com ela:

[...] Pero esa mano, fina, larga, pausada, lo agarra y 
tira de él con contracción violenta, y vuelve a soltarlo 
enseguida. Ahora, mientras el pomo oscila ante sus 
ojos indiferentes, él observa que la campanilla estaba 
demasiado cerca y que ha sonado demasiado fuerte.

Pero, en verdad, no dice nada de esto. Dice: 
“Tiré la campanilla, y la oí sonar más fuerte de lo 
que esperaba. Apenas apagado su estrépito, pude 
escuchar los pasos del portero, que venía a abrirme, 
y que, enterado de mi nombre, me hizo pasar sin 
demora.” En compañía suya, entra el lector a una 
sala, donde aguardará González, parado junto a la 
mesa. (AYALA, 1993, p. 196)

Cabe aqui chamar a atenção para o fato de tais des-
crições e pormenores se parecerem aos “quipus”, escrita 
mnemotécnica usada pelos antigos Incas. Por outro lado, 

O fundamento social da repetição pode ser o 
desejo de manter um acorde comunitário em torno 
de afetos e ideias que se partilham; neste caso, o seu 
lastro psicológico vem da memória, que grava me-
lhor tudo quanto se dispõe de modo simétrico ou, 
pelo menos, recorrente [...] É a identidade que exige 
a reiteração em um primeiro tempo, e não vice-ver-
sa (BOSI, 1996, p. 54).

Se o narrador critica e se espanta com a capacidade 
que González Lobo tem de detalhar e de reter em sua me-
mória os fatos e as imagens, ele mesmo se vale de sua retóri-
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ca para repetir e ressaltar o que quer que permaneça oculto, 
ao marginalizar e fragmentar a sua escrita/ voz. Em sendo 
assim, administra a legitimidade da escritura do outro no 
sentido de que é ele quem seleciona o que ler, como ler e 
por que ler. Se toda a narrativa do índio peruano é marcada 
pelo que silencia: na despedida de sua mãe, nos caminhos 
que segue, no encontro com Carlos II; o narrador ao moldar 
e colocar essa faceta narrativa em evidência como imagem 
final de sua narrativa, também se cala, colocando uma vez 
mais em destaque a equivalência entre as duas narrativas.

Dessa forma, podemos compreender que o silêncio 
como opção e usurpação do narrador é a base do enten-
dimento do “não-dito” dentro da novela, que trabalha a 
íntima e necessária relação entre o sentido e o imaginário 
e entre a linguagem e a ideologia e entre História e ficção 
usurpando a mimeses.

o LEitoR E SuA uSuRPAção
Um dos elementos importantes e imprescindíveis à 

crítica do narrador é a presença de um leitor atento. O leitor 
não apenas está presente como referência ao longo da nar-
rativa, como também na pessoa do narrador ou na de um 
amigo que é conivente com a posição crítica que ele tem.

Como parte do diálogo narrativo, ora se apresenta 
como terceira pessoa e se coloca no lugar do leitor, ora o 
supõe e o advinha, ora o inclui como parte da primeira pes-
soa do plural:

Vemos las dos figuras destacándose contra el 
cielo [...].

Quien lo lea, no pensará que escribe un viaje-
ro, sino un político, tal vez un arbitrista […] (AYA-
LA, 1993, p. 190).
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Pero quien ha llegado a familiarizarse con su 
estilo, y tiene bien pulsada esa prosa, y aprendió a 
sentir el latido disimulado bajo la retórica entonces 
en uso (AYALA, 1993, p. 191).
[…] y cuando el lector cree haber llegado al cabo 
de una jornada penosísima, ve abrirse ante su fati-
ga otra análoga, que deberá recorrer también paso a 
paso, y sin más resultado que alcanzar la siguiente 
(AYALA, 1993, p. 194).

Ao incluir o leitor na narrativa, ainda que ten-
te conduzir essa leitura, ele não consegue direcionar as 
possíveis visões críticas que são, por natureza, alheias 
aos parâmetros de sua esfera narrativa. É justamente esta 
atitude de “obra aberta” e de liberalidade com relação à 
independência e à capacidade crítica dos leitores que en-
riquece a polifonia crítica. Conforme Richmond, ao ana-
lisar esta novela à luz do ensaio El escritor en su siglo, de 
Ayala, pontua:

La visión de “Los usurpadores” que, a partir 
de ejemplos concretos, ofrecerá en este ensayo, más 
de una década después de la publicación del libro, 
viene a iluminarlo de un modo parecido al de su 
anterior emparejamiento con “La cabeza del corde-
ro”, lo cual demuestra en efecto que todos los escri-
tos de Francisco Ayala forman parte en realidad de 
un grande – y todavía inacabado – conjunto cuya 
verdadera unidad, sentida sin duda por su autor, 
quizá llegue a captar un día aquél lector a quien – 
según el final de su ensayo – hay que “envolver” e 
“implicar” en “el cuento de la mísera condición hu-
mana”, pues si – como él concluye – “el único cami-
no de salvación está en escrutar el fondo último de 
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la propia conciencia en nuestra existencia misma”, 
su obra literaria, tanto artística como intelectual, le 
proporciona a cualquiera que se atreva a asomarse a 
ella, un claro espejo de la propia conciencia (RICH-
MOND, 1993, pp. 33-4).

Sob essa perspectiva, o leitor não deixa de ser “enfei-
tiçado” pelo poder que este jogo narrativo lhe dá. Assim 
como o narrador fora seduzido pelo poder interpretativo 
que o manuscrito de González lhe delega, o próprio lei-
tor também se sente tentado em fazê-lo. Em sendo assim, 
conforme Ayala (1992, p. 241), o leitor não deixa de ser, ele 
mesmo, um usurpador uma vez que “condenado no obs-
tante, a consumirse sin tregua en el intento de racionalizar 
el caos que por todas partes lo flanquea, quiere dar razón 
a la sin-razón, explica lo que sólo se explica a sí mismo, en 
su inmediata presencia.

Este narrador-leitor se aproxima do leitor a quem 
se dirige na medida em que reconhece suas dificuldades 
interpretativas e suas possíveis falhas – como já visto – e 
não deixa de admitir que, muito embora o texto seja atípico 
para a sua época, muito tem em comum com a sua realida-
de e, ainda, acrescenta que o mesmo acontece com o leitor, 
pois este “puede descubrir en sus consideraciones sobre un 
mejor arreglo del comercio sobre cuya implantación aca-
so fuera recomendable, todo el cansacio de interminables 
tramitaciones, capaces de exasperar a quien no tuviera tan 
fino temple” (AYALA, 1993, p. 191).

Diante de uma narrativa que julga impassível, dia-
metralmente, encontramos no narrador um leitor vibrante, 
que se irrita, participa da ação e faz com que o leitor tam-
bém participe quando a narra, emociona-se diante de uma 
narrativa que julga apática, terca:
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Pero si el tierno temblor que irradia esa pa-
labra, confesión, alentó un momento la esperanza 
de que el relato se abriera en vibraciones íntimas, 
es sólo para comprobar cómo, al contrario, la cos-
tra de sus retorcidas premiosidades se autoriza 
ahora con el secreto del sacramento. […] Más aún: 
se nos hace saber con exactitud ociosa que se trata 
de un viejo paralítico y ciego, cuyos miembros se 
muestran agarrotados en duros vendajes sin forma 
(AYALA, 1993, p. 195).

A verificação implícita de que, num relato, as situa-
ções se repetem com pessoas, narradores, em épocas dife-
rentes nos mesmos lugares, mas já mudados, como num 
ciclo vicioso, entretanto, revela outra faceta do índio perua-
no, nada impassível:

Describe con encarnizado rigor su recorrer el 
Dédalo de pasillos y antesalas, donde la esperanza 
se pierde y se le ven las vueltas al tiempo; se ensaña 
en consignar cada una de sus gestiones, sin pasar 
por alto una sola pisada (AYALA, 1993, p. 193).
[…]¿no advierte ahí una inflexión divertida, que, en 
escritor tan apático, parece efecto de la alegría de 
quien, por fin, inesperadamente, ha descubierto la sa-
lida del laberinto donde andaba perdido y se dispone 
a franquearla sin apuro? (AYALA, 1993, p. 198-8).

As duas narrativas ao compartilharem o mesmo es-
paço convivem sob o signo do silêncio. Se por um lado 
González Lobo se mantém impassível e em silêncio diante 
de algumas das leituras de situações e inclusive sobreo que 
o levou à sua grande empresa, que culminou na escritura 
do relato; o seu críticonão apenas não sacia diretamente as 
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curiosidades, como trilha o mesmo caminho como leitor 
para se perder na retórica de suas perguntas, ou nos dar 
detalhes que despreza, nos quaisencontramos, ironicamen-
te, as respostas que buscamos, como, mais uma vez, pode-
mos encontrar neste fragmento:

Bien hubiera podido el autor excusar el tra-
bajo, y dispensar de él a sus lectores con sólo haber 
consignado, si tanto importaba a su intención, el 
número de visitas que tuvo que rendir a tal o cual 
oficina, y en qué fechas. ¿Por qué no lo hizo así? ¿Le 
procuraba al caso algún raro placer el desarrollo 
del manuscrito bajo su pluma con un informe cre-
cimiento de tumor, sentir cómo aumentaba su volu-
men amenazando cubrir con la longitud del relato 
la medida del tiempo efectivo a que se extiende? 
(AYALA, 1993, p. 194).

A consciência e acompanhamento do leitor – tão re-
queridos e trabalhados, ao longo da narrativa – são justa-
mente o artifício de que se vale o narrador para nos mostrar 
a sua máscara de alienação através do labirinto narrativo 
que tomou conta de sua personagem. Datado de 1944 (como 
já visto e sendo um dado que figura no final do conto), o 
narrador resenha um texto também sob os ecos de uma 
guerra civil, cujos vencedores não exerceram o poder de 
forma diferente daquele de outrora. Se considerarmos que 
se trata de um exilado que exerce esse tipo de poder em sua 
escrita (escreve levando em consideração autor/narrador), 
notamos que também encontrou nessa forma narrativa do 
outro uma perspectiva para mostrar a sua também, sob o 
jugo histórico-ficcional, como o próprio Ayala escreveu em 
La perspectiva hispánica, texto pertencente ao volume Razón 
del mundo (1944, p. 115) o poder e a configuração deste na 
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narrativa “se nos muestra muerto, hueco, en el esqueleto 
de un viejo Estado burocrático”, e que a configuração deste 
na narrativa “está dispuesta para conducir por su laberinto 
hasta el vacío del poder.”

O oco do poder está presente na narrativa como 
processo de identificação como narrado. O vazio central é 
apresentado exatamente através dos excessos a que o ho-
mem se faz submeter e submete o outro como um processo 
natural da condição humana: usurpar o poder do próxi-
mo é um processo tão natural que os personagens o fazem 
sem dar importância, tanto que o leitor crítico assimila e 
assume essa conduta como um procedimento natural, e a 
transforma também como parte de sua narrativa.

Paradoxalmente, juntamente à impossibilidade de 
reconhecer a alteridade e se reconhecer nela, apresenta-se 
a importância e a necessidade de rememoração e repetição 
para a conformação do sujeito: é necessário lembrar para 
esquecer, contar para redimir, reviver para liberar os fan-
tasmas do passado e do presente e, sobretudo, deixar de 
fugir desse passado para não acabar fugindo do presente 
e de si mesmo; o que nos remete à problematização das 
identidades socioculturais do povo espanhol, aos conceitos 
de experiência e memória coletiva e sua realização e trans-
figuração na obra ficcional.

O labirinto burocrático que consome a narrativa do 
índio González Lobo, no qual se perde o narrador e que, 
também, cria um outro que, por sua vez, submete os leito-
res, fortalece a esfera do não narrado com a associação do 
que se cala (silêncio) com o vazio do dito: a decadência do 
poder presente na degeneração física de Carlos II, espelho 
da sociedade que o representa; a esterilidade originária, o 
trabalho da intelectualidade que representa esse mundo 
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através da produção da escrita contraditória, desconcerta-
da e perplexa à procura de sua finalidade.

Não é à toa que o próprio González Lobo, já perdido 
em seus propósitos, chega a se perguntar quanto ao pro-
pósito de sua peregrinação e que, por sua vez, o narrador 
insiste em dar a notícia sobre a bibliografia em questão, 
embora não saiba qual sua finalidade. Ironicamente, em 
tom de denúncia e escárnio, ambas as narrativas se calam 
e se fazem calar.

Ambos narradores intelectuais, atados e paralisados 
por seus mundos em crise, esforçam-se e convidam a que 
o leitor os decifre. Se a esperança de chegar ao final reside 
no que é implícito na narrativa ou no não dito, para o lei-
tor – que é levado a acompanhar o narrador e a se igualar 
a ele num “nós” e não ser mais um suposto intruso/outro 
–, no ato da leitura, a narrativa passa a ser também sua rea-
lidade, estabelecendo, mais uma vez o paradoxo de que a 
articulação da linguagem e, por conseguinte, do poder na 
narrativa hierarquizada gera um estado absolutista.

O leitor, ao alcançar o final desse Dédalo narrativo, 
descobre que a narração ao privilegiar o eco do silêncio, 
cumpre sua finalidade ao colocá-lo como detentor de pos-
síveis respostas às indagações levantadas.

Dessa forma, a leitura pressupõe que todo escritor 
vive em um exílio, e ao mesmo tempo, na prisão da escrita, 
que detém o poder tanto de libertação quanto de aliena-
ção, cujo universo nos convida a fazer parte e a decidir. 
“Compreender o que é efeito de sentidos, em suma, é com-
preender a necessidade da ideologia na constituição dos 
sentidos e dos sujeitos” (ORLANDI, 1993, p. 21).

Por outro lado, o leitor pode ver a leitura como uma 
simples ficção e, assim, compor ou não a farsa, conforme 
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o pedido do narrador, prestando-se a diferentes leituras. 
Pode ler essa narrativa como um irônico divertimento 
paródico-literário ou como um exemplo mimético do jogo 
narrativo. Ou pode entrar no jogo proposto pelo narrador 
e encarar a narrativa como verídica ou, ainda, ver aí sua 
própria natureza e realidade usurpadas. Mas, há que se ad-
mitir que todos os pontos sugerem a possibilidade de pos-
tular a existência de virtudes capazes de, a partir do leitor 
e de sua construção da história, encontrar um sentido ético 
ao poder que a palavra pode exercer nas construções das 
alteridades, da ficção e, por que não, da História.

Essas possíveis facetas que um leitor pode ter nos 
permitem ouvir vozes que estão às margens de um texto 
considerado ficcional, mas que muito nos diz da realidade 
da natureza humana e de sua História. No entanto, esta 
leitura também é uma forma de usurpação à procura de 
um leitor que a legitime.
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“LOS DOS RETRATOS”: NARRATIVAS, 
MEMóRiAS E RESiStÊNCiA EM TierrA siN 

MAPA, DE ÁNGEL RAMA

Roseli Barros Cunha (UFC)

Vencedora dos prêmios Ramón del Valle-Inclán (1959) 
e Vieira de Prata (1970), Tierra sin Mapa foi publicada pela 
primeira vez em 1961. Teve um de seus capítulos incluído 
na Antología del cuento uruguayo contemporâneo (1962), de 
Arturo Sergio Visca. Segundo Blixen e Barros-Lémez (1985, 
p.78) fragmentos da obra apareceram em diversas antolo-
gias e em vários periódicos do Uruguai nos anos sessenta 
– entretanto, não dizem quais episódios foram publicados 
nessas fontes.Tierra sin mapa foi republicada pela Fundação 
Ángel Rama, em 1985.

Conhecido por seus estudos críticos, principalmen-
te referentes a questões culturais latino-americanas, Ángel 
Rama (1926-1983), ao escrever Tierra sin Mapa, realiza um 
projeto adiado pelas atribulações cotidianas e retomado 
após a morte de sua mãe. Nessa obra, narra as histórias 
que ela, espanhola da Galiza, ouvira na infância. O uru-
guaio apresenta-nos relatos das lembranças do povo ga-
lego e da mãe mescladas às dele mesmo. As narrativas 
contidas nessa obra são, portanto, criadas e recriadas pela 
memória e inventividade do autor. Elas aparecem entrela-
çadas, primeiro por ocorrerem em um mesmo espaço – as 
terras galegas –; segundo, porque em seus episódios várias 
personagens são recorrentes, a principal delas, Lina, repre-
senta sua mãe quando criança. E, ainda por conter, cada 
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um deles, o relato de uma das personagens ou do narrador 
principal que os intermedeia. 

Por este motivo, Tierra sin Mapa recorda, em alguns 
aspectos, os chamados contos emoldurados, como os do 
Libro de los enxiemplos del Conde Lucanor e de Patronio e os 
do Decamerão, do século XIV. Há nas três obras a presença 
constante de um narrador mediando as situações narradas 
e concedendo, com maior ou menor liberdade, voz às per-
sonagens.

Na obra italiana, as personagens iniciam um diálogo 
e, motivados por ele, contam suas histórias. Já em Tierra sin 
Mapa, não se nota uma atmosfera propícia para se contar 
algo, uma reunião de todos os narradores, que irão, cada 
um à sua vez, relatar suas histórias. Também não se pode 
dizer que nesta obra de Rama haja uma unidade formal 
como em Conde Lucanor. Na criação de Don Juan Manuel, 
cada conto possui uma “moldura”, que é o diálogo entre 
o Conde e seu conselheiro, Patronio. Em Tierra sin Mapa, 
não há uma forma fixa para que as histórias surjam e as 
personagens não estão reunidas especialmente para ouvir 
os relatos.

Na obra de Rama, as personagens estão vivendo o 
seu cotidiano, seu trabalho, suas festas, alegrias e tristezas, 
e desse viver brotam as histórias que contarão não como 
algo especial ou programado, e sim como mais uma ativi-
dade corriqueira. Portanto, não há entre elas um modo si-
milar para o início e o desenrolar das histórias. Cada episó-
dio e cada uma de suas personagens contadoras têm uma 
maneira peculiar de iniciar seu relato e desenvolvê-lo.

“Os dois retratos”, no centro dos quinze episódios 
da obra, estrutura toda a população de contadores que ha-
bitam essas terras e a narradora, Serafina, é conhecida no 
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povoado por suas histórias. Além disso, ela sabe do poder 
que exerce pelo menos sobre seus pequenos ouvintes. 

A unidade estrutural em Tierra sin Mapaestá presen-
teno fato de que cada episódio pode ser lido autonoma-
mente. Devido a essa característica alguns críticos a clas-
sificam como “narrativas” ou até mesmo como “cuentos” 
(BARROS-LÉMEZ, 1984; BLIXEN e BARROS-LÉMEZ,1985; 
MORAÑA,1988). Entretanto é quando considerada em 
conjunto que a obra de Rama ganha mais força. Ainda que 
cada episódio possa ser lido independentemente em rela-
ção aos demais, que se encontre neles a autonomia que o 
conto moderno possui, é como conjunto que ganham um 
sentido maior. Mais que desejar mostrar o desenvolvimen-
to de uma personagem, como ocorreria em um romance 
ou um fragmento da vida deste em um conto, o anseio do 
autor seria mostrar o viver de um povo. Deste modo, o 
conjunto dos relatos ganha dimensão quando seus leitores 
conhecem, além das personagens e suas histórias, o modo 
como se relacionam com a terra, suas peculiaridades e seus 
problemas.

E são muitos os temas galegos abordados ao longo 
da obra e inclusive nomeando episódios: o vento, a chuva, 
as festas e as igrejas do povoado. Todos estes são elementos 
muito presentes nas lendas e tradições orais correntes na 
Galiza e estudadas detalhadamente por autores tais como 
Fraguas y Fraguas (1997) e González Reboredo (1996). Por-
tanto, quando lidos em conjunto é que se evidencia aos lei-
tores o modo como vivem, mais do que uma personagem 
ou uma família do povoado, todos os seus habitantes.

As várias histórias das personagens, as lendas e ex-
pressões populares ganham um novo sentido por estarem 
“entremescladas”, e não apenas justapostas. A utilização 
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do prefixo “entre-”, aliás, é abundante ao longo da obra 
e cria alguns neologismos, soluções que Rama encontrou 
para entretecer a vida cotidiana das personagens. 

Sem desejar neste breve artigo classificar a obra 
quanto a seu gênero, mas seguindo os passos de Massaud 
Moisés sobre o que ele considera uma novela verifica-se 
que para o estudioso essa:

Constitui-se duma série de unidades ou célu-
las dramáticas ligadas entre si. Portanto, a primeira 
característica estrutural da novela é sua pluralidade 
dramática. Cada unidade tem fim em si própria o 
que quer dizer que apresenta começo, meio e fim. 
Visto ser o conto estruturado com base numa unida-
de dramática, é imediato inferir que a novela pare-
ce constituir-se numa fileira de contos encadeados 
(MOISÉS, 1982, p. 62-63).

O crítico brasileiro ainda adverte que: “[a] própria 
circunstância de participar de um conjunto determina-lhe 
a fisionomia, que só se explica ali, diante das demais uni-
dades, e num sentido de correlação. Retirada do conjunto, 
uma unidade perde a razão de ser”. (MOISÉS, 1982, p. 62-
63). Deste modo, refletindo sobre a obra de Rama, ainda 
que cada episódio possa ser lido isoladamente, a intenção 
do autor seria dar a conhecer o modo de viver de uma co-
munidade. As lendas e histórias surgem como uma forma 
de resistência cultural tanto de sua mãe que conta para res-
gatar as lembranças da infância e da terra natal, quanto de 
um povo que narra para manter vivas suas raízes e tradi-
ções culturais.

Rama narra, em “Entrada”, o sentimento de encon-
trar a terra galega, tão idealizada e comentada pelas pala-
vras da mãe, mas somente conhecida após a morte desta. 
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Portanto, o diálogo que já não pode ocorrer concretamente 
se dá de forma metafórica, por meio de um “diálogo escri-
to” e com a cumplicidade do leitor.

A partir do primeiro episódio que emoldura o con-
junto dos relatos, o uruguaio entra no mundo real de sua 
mãe, conhece as terras galegas e seus familiares, mas, visto 
que estão extremamente vinculados, entra em contato com 
o mundo imaginário das lembranças e fantasias das histó-
rias maternas, mescladas às da própria infância dele, autor.

O entrelaçamento na narração das histórias das in-
fâncias é visível, também, na forma de sua obra – na se-
quência dos episódios ou, melhor dizendo, na flexibilida-
de sequencial que há entre eles. Percebe-se que a relação 
entre os fatos ocorridos de um episódio a outro não é de 
causalidade, e sim de complementação. Mesmo que se ar-
gumente que a personagem principal, Carolina (a mãe de 
Rama quando criança) ganhe consciência, cresça e passe 
a compreender o mundo adulto, suas dificuldades e seus 
dissabores; que adquira consciência da passagem do tem-
po, não há neste conscientizar-se uma progressão. 

Em “Os dois retratos”, a costureira, recordando as 
fiandeiras mitológicas, enquanto trabalha com os fios de 
sua costura, entretém as crianças com doces e conversa. 
Serafina relata o que diz ser a “verdadeira história de um 
par de retratos” pendurados na parede de casa. Ela tem 
consciência da importância de como produzir seu rela-
to, de como tecer uma história, fazer pausas na narrativa 
e deixar que seus ouvintes se manifestem e façam desse 
momento uma experiência de expressão coletiva. Esse epi-
sódio parece amarrar os demais, possui a narradora mais 
consciente de sua capacidade de criação e reinventação da 
matéria narrada.
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Há também uma espécie de moldura em “Los dos 
retratos”. O narrador que nos acompanha em vários epi-
sódios apresenta mais uma vez seu relato e a próxima 
contadora. Enquanto os outros habitantes do povoado 
ganham a vida com o trabalho no campo, Serafina e sua 
filha Carmen trabalham em casa costurando. A mulher 
atrai as crianças, em um primeiro momento, com um “ta-
zón de nata de leche mezcladas com azúcar”, mas logo 
elas são enredadas em suas histórias, pelo menos assim 
ocorre com Lina. Entretanto, se ela ganha a confiança das 
crianças, não desperta a simpatia dos adultos: “[c]uida-
do; ni una palabra a Serafina” (RAMA, 1985, p. 64). No 
povoado, distintamente ao que seu nome recorda para a 
tradição católica, ela é chamada de “maldiciente y cizañe-
ra”. Este segundo adjetivo é proveniente de “cizaña” e 
se aplica “a coisas más, motivo de discórdia que alguém 
promove entre as pessoas” (MOLINER, 1997, p. 640). O 
verbete ainda nos remete ao verbo “engresgar”, que por 
sua vez nos leva a “enredar”. A costureira é malvista pelos 
demais habitantes do povoado por seu poder criativo de 
contar e recriar histórias e assim reter a atenção de seus 
ouvintes. De modo distinto aos outros narradores de Tier-
ra sin Mapa, a história narrada por Serafina não pertence 
à tradição oral da região, tampouco seria uma invenção 
sua. Ela teria sido personagem de sua história e por ter vi-
venciado os fatos contaria a “verdade verdadeira”. Tem a 
habilidade de recontar, pelo menos nesse relato, sua vida 
e atrair uma pequena plateia. Ela seria a contadora mais 
assídua da novela, onde o hábito de narrar já está rituali-
zado, tanto que, no inverno ou no verão, com a porta de 
sua casa fechada ou aberta, Serafina está atando os fios 
das roupas que costura e tramando seus relatos.
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O narrador onisciente em terceira pessoa, emoldu-
rando o relato da costureira que se segue, fará uma breve 
apresentação dela e de sua casa para, dentre as várias his-
tórias que ela costuma apresentar às crianças, destacar uma 
em especial – a conversa sobre os dois retratos que intitu-
lam o episódio. Conhecedora dos artifícios de se prender a 
atenção de seus ouvintes, ela também fará um preâmbulo 
retrocedendo sua recordação até uma festa no povoado 
vizinho quando adolescente. O ritmo do relato é marcado 
pelo de sua máquina de costura: detendo ou apressando o 
trabalho conforme o andar de sua história e a curiosidade 
de seus ouvintes, pois a contadora sabe parar e reiniciar a 
narrativa em pontos estratégicos. Passa, então, a ser perso-
nagem de seu relato, reconstruindo diálogos, fazendo co-
mentários e explicando alguns detalhes para suas ouvintes 
– a filha e Lina – e para os leitores (RAMA, 1985, p. 67).

Nesse movimento de uma história dentro de outra 
em determinado momento esta prossegue entre parênte-
ses. Deste modo, quem se detém para as explicações é o 
narrador ou a própria contadora, que, pelo uso da terceira 
pessoa do singular, se distancia dos fatos por ela viven-
ciados anos antes e narrados naquele momento. Talvez se 
possa entender que Serafina conquista mais ainda o espaço 
do narrador ao contar sua história referindo-se, em parte 
de seu relato, a si mesma em terceira pessoa, subdividindo-
-se em narradora e personagem. Mas vale lembrar que essa 
autonomia aparece de modo limitado pelos parênteses:

– Cuando volvía de San Andrés del Mar cono-
cí a tu padre, quien había ido por su riñón enfermo. 
Nos conocimos en el camino, hablamos de todo un 
poco, él me dijo que pasaría por mi pueblo a visitar-
me, yo no le creí, pero nos separamos con simpatía.
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(Él tuvo lástima de aquella jovencita que co-
bijada bajo el gran paraguas negro, venía llorando 
por el camino, sin fijarse que enterraba los pies en 
el barro. La invitó a que subiera sobre su carro, di-
ciéndole con seca compasión: “Yo te llevo y tú me 
cubres con el paraguas”. Ella aceptó: sentada a su 
lado, saltando a cada barquinazo del carro, soste-
niendo el paraguas fuertemente con sus dos ma-
nos heladas, lloraba y lloraba sin hablar. Él la dejó 
llorar sin decir nada. Cuando se calmó empezó un 
largo monólogo, en que contó minuciosamente su 
enfermedad y que concluyó cuando le explicó los 
motivos por los cuales necesitaba una mujer que lo 
acompañara y comprendiera. Ella le agradeció que 
hubiera respetado su sufrimiento y de a poco, casi 
sin saber cómo, se sumó al diálogo, mientras la llu-
via impertérrita borraba hacia allá atrás, muy des-
paciosamente, el recuerdo) (RAMA, 1985, p. 70-71).

O futuro marido de Serafina também domina o modo 
de contar e despertar a atenção de sua ouvinte: ele diz an-
tes metaforicamente o que depois glosa para a moça. A pe-
quena Lina e Carmen se envolvem com a história e pedem 
que a contadora arremate seu relato com a mesma habili-
dade e prontidão com que finalizou seu trabalho (RAMA, 
1985,p. 72). O modo como Serafina retém a atenção de 
suas ouvintes contém traços com os quais Rama descreve 
o procedimento narrativo da mãe, e não se pode esquecer 
que na obra ela é a menina que ouve atentamente as várias 
histórias inclusive a da costureira. Ambas possuem em co-
mum o hábito de contar histórias e sabem que estimular a 
imaginação de sua plateia ao mesmo tempo em que deixar 
a memória seguir livremente é sempre o melhor caminho:
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Un día puse un minucioso mapa sobre sus 
rodillas para que su índice con la uña áspera lo re-
corriese, mostrándome los pueblos, los campos y 
los ríos de que me hablaba. Pero levantando los ojos 
azorados por encima de sus lentes de carey, dijo: 
“No, no es así. Mira, el molino está yendo para el 
lado de Seaya y el río corre…” y cerró el atlas para 
no abrirlo más. Imaginé esa tierra como lo hacía 
ella: precisa en la memoria y hondamente querida, 
y al hacerla mía como un recuerdo algo más distan-
te, me convencí de que ningún mapa podría conte-
nerla (RAMA, 1985,p. 126).

Cada episódio de Tierra sin Mapa corre ao sabor da 
lembrança do narrador e das próprias personagens e – por 
que não dizer? – de nós mesmos, como leitores. Há um en-
trecruzamento de personagens, memórias, histórias. Entre-
tanto estas não estão dentro de um conjunto amarrado. Não 
há, como a própria inspiradora da novela diz um “mapa”, 
um traçado limitante a ser seguido ou procurado. Há um 
conjunto de narrativas onde predomina uma forma aberta e 
com certa possibilidade mobilidade entre os episódios.

Comentando sua obra, Rama esclarece o procedi-
mento adotado e, ao que parece delineado por sua mãe ao 
lhe contar seus relatos: “[e]n apariencia distraído, oí pro-
fundamente las historias que me contaba repetidas veces y 
luego las fui mesclando hasta componer un arbitrario pai-
saje sobre el que se destacaban, aquí y allá, algunos episo-
dio” (RAMA, 1985, p. 125).

A própria referência ao ato de contar uma história 
está presente em muitas passagens de Tierra sin Mapa. É 
frequente, inclusive, a utilização da palavra “cuento” ou 
“historia”. Estas, vividas ou inventadas, nesta obra de Án-
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gel Rama não são apenas de uma das personagens; muitas 
delas em cada um dos episódios assumem-se narradores 
de seus relatos, ainda que sempre sob a intermediação do 
narrador da novela.

Os relatos da obra não pertencem somente a Rama; 
pertencem ao povo galego, com suas lendas e tradições 
orais, à sua mãe, que conta e recria as histórias de lá, aos ecos 
literários que ele tem como referência e que transparecem ao 
leitor ao longo da obra, e finalmente, ao próprio leitor que, 
por sua vez, mescla os relatos com as obras literárias e com 
as lendas que leu ou ouviu (CUNHA, 1999; 2008). 

Pelas inúmeras referências à terra galega – essa terra 
que “foi engendrando” as tradições conhecidas por sua mãe 
–, pode-se dizer que, em sua essência, Tierra sin Mapa é pre-
dominantemente feminina, conforme já assinalaram vários 
críticos Barros-Lémez (1984), Moraña (1988). A maioria de 
suas personagens são mulheres, solitárias, ou pelo menos 
sem a presença masculina; sofridas, porém muito fortes. 
Veja-se Consuelo, mãe da menina Carolina, ou então a per-
sonagem Emilia, e ainda a contadora e costureira Serafina.

Esta questão refere-se a um problema real da Galiza, 
região da Espanha de onde mais se emigrou no início do 
século XX, tanto para outros lugares do país como para a 
América. E os primeiros a sair em busca de melhores con-
dições de vida eram os homens, como ocorre na novela, 
por exemplo, com o primeiro namorado de Serafina, que 
deixa o povoado para trabalhar em um navio devido à fal-
ta de recursos econômicos da família. Além de refletir um 
problema real da Galiza, Ángel Rama está de certa forma, 
metaforizando, com suas personagens femininas sofridas, 
porém fortes, a própria terra galega submetida a tantas ad-
versidades, mas que não deixa de resistir.
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O elemento feminino em Tierra sin Mapa também está 
na própria representação da terra, que se torna quase que 
mais uma personagem da novela. Pode-se fazer a leitura de 
que o elemento feminino se sobrepõe ao masculino, assim 
como a terra, a natureza se sobrepõe à instituição, neste caso 
à Igreja. Os homens estão tão distantes ou ausentes quanto a 
Igreja alheia aos problemas ou à vida cotidiana de seus fiéis, 
como o padre Pedro, que não entende e até se sente distante 
daquele universo pagão, no dia da festa que mais alegra os 
moradores do povoado (CUNHA, 1999; 2008).

De seu mundo lúdico, Lina escapa para ouvir aten-
tamente conversas muitas vezes proibidas, as quais ten-
tará entender e reconstruir segundo sua imaginação. É o 
caso daquela que escuta entre a mãe e Emilia, enquanto 
ela, Lina, amassa seu bonequinho de barro fingindo estar 
alheia ao assunto.

Trata-se de histórias que se ouvem na infância e se 
amalgamam a outras, ouvidas em outros momentos da 
vida, recriam-se, inventam-se. São inúmeras as que Rama 
nos apresenta em Tierra sin Mapa. Relatos de alguém que 
sabe, como Serafina, enredar o ouvinte em suas “verdades 
verdadeiras”: “[e]n sus cuentos, en sus cantos, amé esa in-
fancia y esa tierra extraña que bien sabía que no era real, 
pero que sonaba de ley como más real que la realidad” 
(RAMA, 1985, p. 126).

O episódio “Os dois retratos”, que em um primei-
ro momento parece ser o mais distante desta ideia de um 
mundo organizado a partir da perspectiva da menina, se 
analisado a fundo, será o mais próximo de suas lembran-
ças. Sintetiza o que lhe restou da infância: além das histó-
rias, o ato de contá-las. Não necessariamente como elas te-
riam ocorrido, mas o modo mais interessante, mais lúdico, 
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de fazer retornar a si mesmo e aos ouvintes a mágica do 
universo da memória.

É isso que Ángel Rama almeja com seus relatos: en-
trar nesse mundo que não vivenciou, mas que lhe pertence 
por meio das memórias de sua mãe. Serafina descreve si-
nestesicamente detalhes de seu vestido, sua cor, o aroma de 
maçã que dele se desprendia. Esse recurso faz com que suas 
ouvintes participem das lembranças da contadora, como 
se o tempo dos fatos e o da narrativa se aproximassem. É 
essa a sensação que o narrador constrói também no episó-
dio “Adeus”: “[p]or un momento se detiene el tempo. No es 
hoy, ni mi hora, ni la de ellos. Esos animales y esos hombres, 
esos arados de madera, esos árboles, ese cielo, ¿en qué es-
tampa medieval los he visto?” (RAMA, 1985, p. 129).

A metáfora de contar uma história como um trem 
que avança ou para na estação conforme o ritmo que se 
imprima ao relato é reforçado pelo rumor da máquina de 
costura de Serafina. Esse mesmo trem que marca a mar-
cha do contar é retomado pelo narrador em “Adeus” como 
um modo de indicar que o tempo não retorna. Ele não se 
encontrará com a mãe falecida ou com muitos dos paren-
tes que conheceu na Galiza, apenas terá a oportunidade de 
revivê-la pelas lembranças de seu povoado e de suas histó-
rias: “[n]unca más, nunca más, eso va diciendo la matraca 
del ferrocarril-correo, mientras trepa esta tierra” (RAMA, 
1985, p. 129).

Esta nos parece ser a ideia que Rama preserva de modo 
mais contundente em Tierra sin Mapa, relatos que presentifi-
cam para ele e seus leitores a cultura galega, suas festas, seu 
trabalho, crenças, lendas. Há um narrador comum a todos 
os episódios que organiza as várias histórias promovendo 
uma mescla de tradições letradas, escritas, aliadas às tradi-
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ções iletradas, orais; de certa maneira, traduz o seu próprio 
pensamento de letrado que reconhece o valor de tais tradi-
ções preteridas no universo canônico literário.

Em uma de suas obras críticas mais conhecidas, 
Transculturación narrativa en América Latina (1982), Rama 
analisa Los ríos profundos(1958), de José María Arguedas. 
Ao tratar da relação entre culturas orais e letradas, o uru-
guaio cita Walnice Nogueira Galvão e seu estudo As formas 
do falso (1970) sobre o romance brasileiro Grande Sertão: Ve-
redas, no qual a crítica argumenta que a fala da personagem 
Riobaldo unifica a das outras personagens, já que “todas 
falam por sua boca” (RAMA, 1982, p. 48).

Se esse procedimento de intermediação ocorre em 
Tierra sin Mapa, algumas de suas personagens tentam sub-
verter essa regra. Serafina se liberta do jugo do narrador 
quando tem a possibilidade de expressar com mais liber-
dade sua linguagem, usando inclusive, sempre que pos-
sível, a expressão “de verdad, verdadera” para reforçar a 
seu ouvinte – e ao leitor – a veracidade de sua narrativa. 
Além disso, a costureira recria não apenas seu passado na 
história que conta para as meninas, mas também projeta 
seu futuro ao deixar evidente sua crença em um reencontro 
com o namorado da adolescência. E assim como finaliza 
com segurança seu trabalho, encerra decidida e esperanço-
samente seu relato: “ – Además no pierdo las esperanzas. 
Como el mundo es redondo, el mundo gira. ¿Quién dice 
que no nos volveremos a ver? ¿Por qué no habríamos de 
encontrarnos un día?” (RAMA, 1985, p. 74).

Em Tierra sin Mapa, parece estar bem clara a cosmo-
visão (terminologia utilizada por Rama em 1982) de um 
povo que, sob vários aspectos, ainda vivia numa sociedade 
pré-capitalista, agrária, que preservava ou tentava preser-
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var uma cultura oral, e que ganharia o mundo quando re-
tratada por um intelectual que dominava a cultura letrada, 
ou seja, alguém fora do universo em que aqueles viviam.

Esta talvez seja uma contradição que tal visão de 
mundo deseja, conscientemente ou não, refletir e que so-
mente o uso de uma linguagem forjada de um claro hibri-
dismo de formas poderia abranger. Rama estaria preser-
vando e valorizando uma forma de pensamento e de ex-
pressão mais próximas às usadas por esse povo recorrendo 
principalmente a seus contos populares, seus relatos orais.

De certa forma, algumas das discussões que se evi-
denciam quando ele propõe seu conceito de transculturação 
narrativa estão presentes em Tierra sin Mapa e isso se explica 
porque já na época de produção da obra, 1961, a preocupa-
ção dos estudos crítico-literários de Rama recaía no âmbito 
cultural. Desde o início de sua carreira, Rama sempre foi um 
crítico aberto a influências, disposto a manter-se em dia com 
as reflexões promovidas dentro do Uruguai e, de modo mais 
amplo, com o que se estava produzindo na América Latina, 
bem como na Espanha e em outros países com os quais pu-
desse ter contato (CUNHA, 1999).

Naquilo que coloca em prática em sua obra crítica e 
literária, fica evidente que sua preocupação primeira é com 
a cultura: a cultura como legado de um povo, como for-
ma, inclusive, de manter-se vivo. Pensando na própria ci-
tação que faz de Guimarães Rosa de que “narrar é resistir”, 
Rama crê que um autor, ao escrever, pode contribuir para 
a resistência de sua cultura. Segundo Ana Pizarro, para ele 
“inventar un país es lo de menos. Lo difícil es inventar una 
cultura” (PIZARRO, 1993, p. 248). 

Inventar, recordar e recriar uma cultura: é precisa-
mente isso o que Serafina faz quando recria seu passado 
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e cria seu futuro. É também o que a mãe de Rama conse-
gue ao contar suas histórias. Finalmente, é o que realiza o 
próprio autor ao registrar essas histórias, outras da região 
da Galiza e até outros relatos orais ou escritos de que teve 
conhecimento ao longo de sua vida.

Individualmente, cada relato expressa a forma de re-
sistir que encontram as diversas personagens, narradores e 
o próprio autor de Tierra sin Mapa. Entendidos em seu con-
junto estes mesmos relatos ganham a força de preservação 
de todo um povo. Ainda que a terra natal esteja distante e 
inalcançável, ela está presente na memória e pode ser re-
construída pelo ato de narrar, tornando-se um instrumento 
de resistência cultural: 

Madre, hija, yo mismo: sangre de una infan-
cia que a través de todos permanece. Para ella la 
tierra no alcanza y por eso cava en la memoria el 
acceso a otra en que seguir corriendo bajo el sol y la 
lluvia. Cuando ya no queda tierra, o es poca y cierta 
la que nos espera, esta otra se extiende largamente 
ante nosotros. No tiene fin y tienta con mágicos pre-
sagios. Es nuestra como ninguna otra puede serlo, 
pues nadie nos disputará su materia que pacien-
temente hemos amasado durante una corta vida 
(RAMA, 1985,p. 10).
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LA REBELióN RESiGNADA DE RAFAEL 
SáNCHEz FERLoSio (EStuDio DEL tExto 

AutoBioGRáFiCo LA forjA De uN 
PLuMífero)

Silvia Cárcamo (UFRJ)

Como lo anticipa la metáfora algo gongorina del tí-
tulo, La forja de un plumífero se refiere a la formación de un 
escritor, de un plumífero, como se autodefine el novelista 
y ensayista Rafael Sánchez Ferlosio, nacido en 1927. Esa 
condición de plumífero fue también la de su padre Rafael 
Sánchez Mazas (1894-1966), el escritor que ayudó a fundar 
con José Antonio Primo de Rivera la Falange española.

El breve relato autobiográfico de Sánchez Ferlosio se 
construye en los moldes de un tipo de texto frecuente en 
la literatura de la modernidad, según el cual alguien que 
escribe debe construir el mito que explicitaría aquello que 
hizo de él un escritor para siempre. En el género hay un 
momento crucial que decide ese destino vinculado a la es-
critura en la propia infancia, en la escena familiar, lo que 
muchos llamaron, inspirados en la terminología de Freud, 
la novela familiar del escritor. Alrededor de esa noción, Ri-
cardo Piglia (1980) y Alan Pauls (2004) estudiaron el modo 
en que la novela familiar de Borges se proyectaba sobre sus 
tramas de ficción. En la literatura española, Blas Matamoro 
(2004) vuelve a la referencia freudiana de La novela familiar 
del neurótico para considerar los escritos autobiográficos 
de Pío Baroja y de su sobrino Julio Caro Baroja. La elec-
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ción por parte de Freud de la palabra “novela” en lugar de 
“historia”, por ejemplo, no le parece al crítico algo casual. 
Además de su carácter fantasioso, Matamoro nos invita a 
pensar que “toda novela es novela de familia” (MATAMO-
RO, 2004, p.118) 

Leonor Arfuch, otra referencia esencial de la crítica 
contemporánea, hizo notar, en sus estudios de la entrevista 
a escritores como expresión autobiográfica, que el pasado 
familiar está presente, con escenas de infancia y adoles-
cencia. El “biografema” de la infancia “alimentado hasta 
el cansancio por las vertientes psicoanalíticas, no sólo bus-
ca el detalle peculiar, ilustrativo, sino que opera como una 
suerte de eterno retorno, la vuelta sobre un tiempo nunca 
insignificante” (ARFUCH, 2002, p.151)

En La forja de un plumífero existe una escena familiar 
en el comienzo, seguida de la trayectoria de vida y escri-
tura, y en unas pocas páginas se atraviesan la infancia, la 
adolescencia y la adultez del escritor hasta llegar a un final 
en el que Ferlosio retoma su ya conocida teoría de Carácter 
y Destino. Nos preguntamos por la lógica de esa secuencia, 
por la relación entre el comienzo y el final, entre la escena 
con el padre, del que él mismo se dice su hijo preferido 
y la dualidad de Destino y Carácter de la que se vale el 
autor para fundamentar la crítica al modelo civilizatorio 
imperante que atraviesa toda su obra ensayística. Y no es 
en un momento cualquiera del discurso cuando el escritor 
se refiere a ese haber sido el hijo preferido. Sin vacilaciones, 
lo afirma en la primera frase del texto, destacando que la 
escritura estaba en la relación proyectiva que el padre es-
tablece con ese hijo escritor: “Tengo la convicción de que al 
menos desde la adolescencia fui el predilecto de mi padre, 
en lo que pudo influir nuestro vicio común de manejar la 
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pluma, aunque él nunca llegó a los extremos patológicos 
de grafomanía que he alcanzado yo. (SÁNCHEZ FERLO-
SIO, 2006, p. 71)

En el comienzo: Sánchez Ferlosio y su padre (pero 
también el otro fundador de la Falange, José Antonio Pri-
mo de Rivera, y además, su “precursor involuntario”, José 
Ortega y Gasset), al final: la teoría de Destino y Carácter, 
que en el relato del escritor se halla conectada a otra escena 
de infancia cuyo protagonista no será el niño Rafael sino 
su pequeña hija que tenía entonces apenas cuatro años, a la 
que acompaña y observa un padre todavía joven, y a través 
de la cual entenderá la diferencia entre Destino y Carácter, 
o mejor, la vivirá como experiencia.

Lo primero que registra Ferlosio de la infancia es el 
recuerdo de las visitas a su casa familiar de José Antonio 
Primo de Rivera, recuerdo integrado a una escena verdade-
ramente curiosa: “recuerdo bien la absoluta fascinación que 
nos producía a mi hermano y a mí cuando venía a jugar con 
mi padre y con nosotros al Meccano, el gran juguete de moda 
por entonces.” (SÁNCHEZ FERLOSIO, 2006, p.72) No nos 
sorprende que dos adultos jueguen con dos niños, como 
tampoco que uno de esos dos adultos sea escritor. Ya Freud 
había señalado en El poeta y la fantasía la analogía entre juego 
y actividad artística, que Blas Matamoro sintetiza como la 
secreta coincidencia “entre el camino que sigue el niño que 
juega y el que sigue el artista que hace como si fuera un niño 
que juega: el primero inventa su adultez y el segundo, su 
niñez.” (MATAMORO, 2003, p. 13) La imagen de adultos 
infantilizados ante un Meccano parece más rara cuando le 
conferimos a esos adultos individualidad y contexto.

En la España de los agitados años treinta, esos indi-
viduos impregnados de estética guerrera y de proyectos 
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violentos, admiradores de la gloria de la Roma imperial y 
del fascismo, juegan como niños. Primo de Rivera “iba a 
jugar”, con lo cual el narrador parece indicar que no juga-
ba ocasionalmente, según la costumbre del adulto que se 
acerca al niño adoptando los intereses de este último, sino 
que ése era el propósito principal y constante de las visitas. 
La mayor ingenuidad convive con la mayor violencia, y 
ante esta situación visiblemente inusitada para cualquiera, 
Sánchez Ferlosio no intenta una crítica ni toma la distancia 
previsible que le permitiría alguna reflexión. Por el con-
trario, todo el esfuerzo del autobiógrafo se orienta a evitar 
que los hechos posteriores que el adulto conoce tan bien 
alteren la visión infantil de un José Antonio admirado por 
su belleza: “era tan extraordinariamente guapo y tenía tal 
encanto hasta en el timbre de la voz (…)” (SÁNCHEZ FER-
LOSIO, 2006, p.72)

A pesar de todo, José Ortega y Gasset y José Antonio 
se construyen discursivamente como figuras ridículamen-
te rebajadas porque Sánchez Ferlosio rememora la opinión 
negativa que le merecían a su padre las ineptas metáforas 
del primero y la reverencia que el segundo demostraba por 
Ortega, dado que tenía un retrato de él en su despacho. 
Ferlosio convoca en estilo directo la voz de su padre pre-
guntándole “Rafael, tú crees que se puede escribir “gémula 
iridiscente?” (SÁNCHEZ FERLOSIO, 2006, p.71) Era, nos 
dice Ferlosio, una metáfora de Ortega. Su padre emerge de 
este conjunto de fascistas como aquél que sabía reírse de la 
ceguera estética de Ortega y espantarse ante lo que Borges 
(1989, p.49) calificaría más tarde no sin ironía como “las 
laboriosas y adventicias metáforas” del ensayista español. 
Sánchez Mazas aparece también como el que se distancia 
de José Antonio con respecto a la figura de Ortega.
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De la prisión y fuga de Rafael Sánchez Mazas duran-
te la guerra, del viaje a Italia del resto de la familia – Liliana 
Ferlosio, la aristocrática madre italiana, y los hermanos – y 
del refugio en la casa de sus abuelos maternos en Roma, 
Ferlosio nos presenta un relato objetivo de las tribulaciones 
de una familia afectada por la política. Debemos observar 
que Ferlosio evita durante todo el relato cualquier revela-
ción de subjetividad abierta, de dimensión más o menos 
psicológica.

Ello parece coherente, por un lado, con un escritor 
que no apreciaba lo psicológico en la narración, y por otro, 
con la perspectiva de un niño que asiste pasivamente a los 
tumultuosos acontecimientos que vivía su familia y a los 
que se producían fuera de ella. Georges Gusdorf, que es-
tudió las condiciones históricas bajo las cuales se fueron 
transformando las narrativas autobiográficas, hizo notar 
la ausencia de lo privado e íntimo durante siglos. En esta 
oposición entre lo privado y lo público en el relato de la 
propia vida, debemos notar que Ferlosio nos introduce en 
su casa familiar, pero ésta estaba imbuida también de la 
política y de lo público, como si fuera difícil para el recuer-
do del niño que insiste en permanecer en La forja de un plu-
mífero la diferenciación de esas esferas.

La experiencia personal de la etapa de Roma se con-
centra en la profesora particular contratada por el mal de-
sempeño escolar del niño Rafael. Dice de ella que “Era una 
mujer dulce y bondadosa, soltera y como de unos cincuen-
ta años, religiosa casi hasta la beatería y a la vez ingenua-
mente entusiasta de Mussolini.” (SÁNCHEZ FERLOSIO, 
2006, p.73) La mujer había ofrendado, especifica Ferlosio, 
las alianzas de sus padres muertos al gobierno de Musso-
lini y ostentaba orgullosamente el distintivo fascista. De 
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manera análoga a la escena de los falangistas jugando al 
Meccano, la signorina aúna bondad, ingenuidad y el ímpetu 
belicoso del fascismo y de sus símbolos. Como en la escena 
de los falangistas que juegan, no hay por parte de Ferlosio 
ninguna distancia crítica sino tan solo la mirada infantil 
que no juzga el mundo de los mayores. El escritor no se 
acuerda de los libros leídos ni de las lecciones aprendidas 
en esas tardes de aprendizaje forzoso; como si el profundo 
aburrimiento hubiera borrado todo lo que no sea el recuer-
do del hastío infantil junto a la signorina fascista y com-
prensiva. El mismo hastío, por otro lado, que un poema 
de Antonio Machado reveló sobre la resignada experiencia 
escolar. El aburrimiento escolar que llega hasta La lengua de 
las mariposas, el cuento de Manuel Rivas. No es por casua-
lidad que Rivas cita los versos de Machado para referirse a 
la experiencia escolar infantil de los años veinte, el vivido 
por el padre del niño protagonista y narrador.

De su adolescencia ya en la España del franquismo, 
Ferlosio solo registra que estudió y fue mal alumno en el 
Colegio de San José. Allí, afirma “supe sobrellevar sus-
pensos y castigos con sonriente resignación” (SÁNCHEZ 
FERLOSIO, 2006, p.74), a pesar de lo cual conservó de los 
padres jesuitas del colegio “el recuerdo más afectuoso.” 
(IDEM) Castigos y buen recuerdo hacia los que lo aplica-
ban no crean una secuencia contradictoria para el escritor. 
El oxímoro no causa conflictos en el recuerdo del escritor. 
Nuevamente no existe la crítica donde pudiera haberla 
porque el adulto narra desde la naturalidad acrítica del 
niño. Si en el gran modelo de Lazarillo es posible la emer-
gencia crítica, ello se debe a que no estamos ante la pers-
pectiva del niño sino del Lázaro adulto que rememora sus 
experiencias infantiles.
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Si ubicásemos el relato de Ferlosio en correlación 
con otros testimonios existentes de escritores que vivieron 
la infancia y los primeros años del franquismo en España 
percibiríamos el contraste. “Los niños de la guerra”, como 
Josefina Aldecoa caracterizó a su generación, la que vivió 
en la infancia la España de la guerra civil, y también sufrió, 
antes de alcanzar la adultez plena, ese primer franquismo 
de la posguerra, que Carlos Barral singularizó con la metá-
fora de una “repugnante cucaracha” (Apud BONET, 1988, 
p. 24). La asfixia, el encierro, la sordidez no se detienen 
para esas memorias en el espacio público, sino que atravie-
san las paredes de las casas familiares, de los espacios más 
íntimos de los centros de educación y formación. Esteban 
Pinilla de las Heras observa que en la revista “Laye”, don-
de publicarían muchos de esos escritores, era común que 
éstos firmaran con el apellido materno, silenciando el del 
padre. Según Pinilla se metaforizaría en el gesto el “dificul-
toso diálogo con los progenitores. (Apud BONET, 1988, p. 
22). Allí está Coto vedado (1985), la indiscreta autobiografía 
de Juan Goytisolo, con la visión crítica del entorno familiar 
impregnado de autoritarismo, decadencia y perversión. 
Antes, el escandaloso documental de Jaime Chávarri El de-
sencanto (1976), en el que el poeta esquizofrénico Leopoldo 
María Panero destroza pública e impúdicamente la imagen 
de la familia, empezando por la de su padre, el poeta falan-
gista Leopoldo Panero, a quien llama “el conejo blanco”. 
Entre los exiliados republicanos, basta recordar la contun-
dencia que traspasa la descripción de la mesa familiar co-
mandada por un padre déspota en el poema La familia de 
Luis Cernuda. Aunque el poeta rememore la etapa anterior 
a la guerra, las referencias buscan la convergencia entre el 
autoritarismo paterno y la intransigencia católica de una 
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fuerte tradición nacional, acentuada aun más después de la 
guerra. Habíamos ganado la guerra, el libro de memorias de 
Esther Tusquets, es otro ejemplo más reciente de un juicio 
demoledor a la familia falangista.

Lo que viene después en La forja de un plumífero es 
ya la trayectoria de un escritor, lo que quiere decir, de un 
adulto, contada según el contrapunto de creación y des-
trucción de la obra. Del proceso contradictorio pretende 
dar cuenta la metáfora de la pérdida de la grafía por las an-
fetaminas y la recuperación de la escritura en su expresión 
más material. A la consagración del autor de El Jarama en 
1956, sucede el rechazo de la ficción y su retracción en los 
estudios lingüísticos realizados bajo el efecto de anfetami-
nas. En esta parte de la historia emerge la figura antiheroi-
ca, rebelde y melancólica que quiere pensar su destino de 
escritor solitario, el cual se integra a grupos para huir de 
ellos, haciendo del fracaso un valor positivo. Un narrador 
autodisminuido e irónico, al modo al que nos acostumbró 
la literatura de Roberto Bolaño, Enrique Vila-Matas o de 
Javier Cercas, cuenta cómo se va del garabato a la recupe-
ración de la caligrafía, y cómo cifra en esa insignificancia 
esfuerzos colosales. Nada hay de ejemplar, nada del orden 
de la heroicidad es concebible para el escritor ensimisma-
do en la tarea de la buena letra. A La forja de un plumífero 
le antecede la imagen fotográfica de una página ilegible 
escrita por Ferlosio; ya avanzado el texto se intercala otra 
fotografía simétrica de otra página con correcta caligrafía 
del mismo escritor: es la prueba del triunfo nimio, de una 
acción heroica que lleva en sí misma su negación, como 
suele ocurrir con la ironía. Perder la lengua, después de 
acceder a ella, hacerla vacilante e insegura reitera gestos 
vanguardistas. 
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En ese período, en los momentos lúcidos que le de-
jaba la anfetamina, se dedicaba a pasear con su hija. Fer-
losio menciona la preferencia de la niña, de entonces cua-
tro años, por el cuadro de Brueghel el Viejo El triunfo de la 
muerte, expuesto en El Prado. Ferlosio consigue despojar 
al cuadro de cualquier inconveniencia para la infancia y 
parece insinuar que hasta la propia muerte puede adqui-
rir otro sentido si se renunciara a la idea de Destino, esa 
noción central en las formulaciones del escritor, como ve-
remos más adelante. Sin duda que el pasaje referido a su 
hija nos lleva a considerar la función de la elipsis o de lo 
no dicho en los relatos autobiográficos, uno de los aspectos 
que Pozuelo Yvancos (2006) considera en el género, relacio-
nándolo con cuestiones del orden de la ética.

La homilía del ratón, uno de los ensayos de Ferlosio, 
está dedicado a Marta Sánchez-Martín, como a la persona 
que más amó en la vida. En Carácter y destino la evocación 
de su hija cumple un papel esencial. Nada dice el autor so-
bre la posible relación entre la muerte temprana de su hija 
y el cuadro de devastación y de fuerza aniquiladora que la 
atraía. Entramos en el territorio del tabú, del padre que se 
pregunta la razón de la atracción que la muerte ejercía en 
su pequeña hija. La trágica muerte de Marta queda afuera 
del relato, fuera del cuadro, pero la figura de la niña emer-
ge en toda su grandeza para enseñarle la determinación 
de una vida que parece rechazar el Destino, lo que viene 
a coincidir con el impulso crítico del Ferlosio ensayista e 
intelectual.

El texto autobiográfico indica que Ferlosio prefiere 
dejar sus figuras de la infancia –el padre falangista, la sig-
norina, los padres jesuitas– inmóviles y congelados en el 
pasado. Sin distancia, él es el hijo predilecto del padre, al 
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cual se lo nombra cuatro veces de modo equilibrado: dos 
menciones se refieren al escritor Sánchez Mazas y dos al 
político. Las alusiones al escritor son del orden del estilo: 
el desprecio por las metáforas de Ortega y la advertencia 
de que “lo peor que puede pasarle a un escritor es conver-
tirse en autor de “bellas páginas” (SÁNCHEZ FERLOSIO, 
2006, p. 80). Ferlosio comenta que él incurrió en ese error 
que su padre no advirtió “cegado por el cariño” (IDEM). 
El comentario nos permite imaginar la escena de Sánchez 
Mazas leyendo las páginas de Alfanhuí, la primera ficción 
importante de su hijo, un relato de infancia. Pero la con-
dena del padre a las “bellas páginas” lo lleva a cambiar su 
proyecto de escritura y escribe, nos dice, El Jarama, donde 
se despliega, como advirtió muy bien la crítica, un trabajo 
extraordinario con la oralidad. De paso, el autor aprove-
cha para ridiculizar la interpretación de Castellet “como 
la gran novela del antifranquismo”. El éxito de crítica lo 
convierte en el escritor canónico que él no quería ser. En 
el rechazo de ese papel y la consecuente crisis encuentra 
Ferlosio un desvío que lo lleva a los estudios lingüísticos 
y a “encontrar la lengua”. Allí se expresa el ensayista crí-
tico que conocemos, el que ataca un modelo civilizatorio 
en cuya construcción el lenguaje no tuvo un papel menor. 
Como veremos más adelante, era necesario crear sentidos 
a través de la imposición de relatos.

Las alusiones al padre político no juzgan. Recuerda 
el olor desagradable de la cárcel donde iba con su madre a 
visitar al preso de la República. Cuenta también con natu-
ralidad las intervenciones del padre para facilitar el ingre-
so de los hijos en el sistema educacional español usando 
sus influencias de ministro sin cartera del franquismo. Esa 
imagen es la que supo captar Javier Cercas en Soldados de 
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Salamina (2001), una de las novelas más exitosas de la lite-
ratura española de los últimos años. En la obra de Cercas, 
Ferlosio es el personaje que teje comentarios distraídos e 
indiferentes sobre el episodio del fusilamiento masivo de 
prisioneros del bando nacionalista al que sobrevive su pa-
dre, el protagonista de la segunda parte de Soldados de Sa-
lamina.

No podemos ignorar que La forja de un plumífero ter-
mina con la retomada de Carácter y Destino el ensayo más 
conocido y citado de Ferlosio; sin duda, el de elaboración 
más lenta y cuidadosa a juzgar por las sucesivas versiones 
y la manera de presentar la cuestión antes de darla a cono-
cer en la conferencia leída con ocasión del premio Cervan-
tes de 2004. Creemos que volver a incluirlo en este texto 
autobiográfico se presenta como algo sugestivo.

El ensayo de Benjamin de 1921, Destino y carácter 
(2006), fue un feliz hallazgo de Sánchez Ferlosio dado que 
le permitió avanzar en la elaboración de una idea que ante-
cedió, si estamos dispuestos a creerle, a la lectura del men-
cionado ensayo. Recordemos que Benjamin trató la proble-
mática de la dualidad que estaba presente en la tradición 
filosófica de los antiguos a partir de Heráclito, la cual me-
reció también la atención de pensadores de su época como 
Carl Schmitt, y antes, de Nietzsche. Según Giorgio Agam-
ben, el Carácter representaba para Benjamin, en oposición 
a Schmitt, “el principio capaz de liberar al hombre de la 
culpa y de afirmar su natural inocencia” (AGAMBEN, 
2004, p. 35). El contraste de Destino y Carácter, cuyos tér-
minos son invertidos en su orden en el ensayo de Ferlo-
sio (“Carácter y Destino”), permitirá esbozar una serie de 
consideraciones que incluyen la diferenciación de tipos de 
personajes, la distinción entre historia y ficción, entre his-
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toria y crónica, además de constituirse en el principio de la 
crítica a un modelo de civilización que ya estaba, según el 
escritor, en los orígenes del pensamiento griego.

Ferlosio ataca la orientación civilizatoria dominante 
que privilegió el Destino. Notemos que esa elección histó-
rica tiene que ver, según el escritor, con el lenguaje, pues-
to que estaba preanunciada en la noción de “argumento” 
como la relación causal de los hechos narrados. La defensa 
por parte de Aristóteles de la superioridad del relato de 
ficción con respecto al registro de la mera contingencia de 
la crónica, en la que no existe el orden causal, significó el 
privilegio del hecho de pensar en términos teleológicos o 
finalistas, es decir, del “sentido”. La idea alcanza su pun-
to culminante con la teoría de la marcha incesante de la 
Historia de Hegel, basada en el sufrimiento, según afirma 
Ferlosio, que sigue en esto a una importante corriente crí-
tica de la modernidad. Como afirma el escritor la felicidad 
carece de cualquier posible contenido histórico: ella no 
tiene, literalmente, “nada que contar”. Entre los contem-
poráneos, otra referencia de Ferlosio es Adorno, con quien 
comparte la idea de establecer una equivalencia entre la 
antigua noción mítica de Destino y la moderna “lógica de 
las cosas”, como explicita en su ensayo La predestinación y 
la narratividad. 

Pero Carácter y Destino es también una experiencia 
personal a la que vuelve en La forja de un plumífero y que, 
muchos años después, el futuro ganador del premio Cer-
vantes del 2004 interpretaría a la luz de la contraposición 
de los dos conceptos enunciados en el título del ensayo. Pa-
seando con su hija de tres años por el parque del Retiro, en 
1959, lo sorprendió un espectáculo de guignol. Aunque la 
niña fuera absolutamente incapaz de entender el argumen-
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to, el padre pudo comprobar la fascinación de la misma 
ante la escena inesperada. El adulto se dio cuenta súbita-
mente de que la infancia no precisa un hilo conductor del 
relato para apreciar lo que él denomina “la pura manifes-
tación”. Cada escena era completa para su pequeña hija.

En la reflexión del escritor, eso sucede siempre con 
personajes arquetípicos, de “carácter” o de “manifesta-
ción”, como son los de las historietas, los payasos de circo 
y, emblemáticamente, en la literatura española, Don Quijo-
te y Sancho Panza. Como reitera en La forja del plumífero, la 
alegría de la niña, su entusiasmo, le hace comprender que 
para ella “cada instante era puro y pleno presente”, “un 
puro manifestarse en el ahora.” (SÁNCHEZ FERLOSIO, 
2006, p. 88)

En su evaluación crítica del rumbo civilizatorio, Fer-
losio plantea la inseparabilidad del argumento, del sentido 
y del destino. El argumento supone un artificio para natura-
lizar el sentido que se necesita para realizar un destino o algo 
que es concebido como destino, con toda la carga negativa 
que éste adquiere en la visión del escritor. Ferlosio se mues-
tra suspicaz con respecto a las narraciones alimentadas por 
intención didáctica o ejemplar. Cuestiona asimismo la épica, 
al igual que los a héroes, concebidos para el sacrificio y la 
infelicidad. Es su hija la que le permite por dos experiencias 
comprobar que otra sería la vida si hubiera triunfado otro 
modelo civilizatorio, más humano dado que es naturalmen-
te el de los niños ante la vida y ante la muerte.

En la obra ensayística densa y errática de Rafael Sán-
chez Ferlosio, escrita a lo largo de más de medio siglo, sea 
cual fuere el asunto tratado, permanece el propósito de 
identificar en las acciones y en el discurso de la moderni-
dad y de la posmodernidad la orientación implacable de 
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un modelo civilizatorio. Sus preguntas se dirigen siempre 
a lo que generalmente queda fuera del mundo de la in-
formación, del periodismo, de la divulgación masiva. Sa-
bemos de relatos de las decenas de guerras que trajeron 
infelicidad y muerte, pero no es por la prensa, como nos 
sugiere Ferlosio, que sabremos el lugar en el que éstas son 
creadas artificialmente para sustentar la industria bélica. 
Sabemos de accidentes de tránsito, pero no de los mecanis-
mos que llevaron a un desarrollo basado en el automóvil y 
en la destrucción de la vida.

La complejidad y la aridez que predomina en sus 
textos muestran el modo adorniano del ensayo de Ferlo-
sio. El desarrollo del argumento riguroso se impone como 
necesario para comprobar que en expresiones banales o en 
acciones aparentemente arbitrarias opera un propósito de 
dominación y de muerte. En las últimas décadas la guerra 
y otras manifestaciones de violencia han sido uno de sus 
asuntos centrales. Las situaciones de sufrimiento vincu-
ladas al poder, ya sea el ejercido por individuos, grupos, 
países o bloques de naciones, revelan para el ensayista 
procedimientos operantes de civilización. Los títulos de los 
libros de ensayo son suficientemente explícitos: Ejército na-
cional (1986), La hija de la guerra y la madre de la patria (2002), 
Sobre la guerra (2007), God &Gun (2008).

Otra línea de indagación, relacionada a la anterior 
se refiere a la construcción del consumidor aún antes de 
la existencia del propio artículo de consumo. Junto a esos 
análisis críticos de las políticas del sistema productivista y 
competitivo, Ferlosio ataca a “la sociedad del espectáculo”, 
diciéndolo con la célebre expresión de Guy Debord.

Frente a las posiciones radicales en las que se sitúa, 
nos sentimos convocados a pensar en la propia figura con-
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tradictoria de Ferlosio como ensayista, una especie de out-
sider paradójico que hizo del cansancio melancólico y de la 
pereza su marca personal. Familiarizado con los medios de 
comunicación y distante de ellos, crítico de las institucio-
nes y favorecido por distinciones oficiales, el escritor eru-
dito contempla con cansancio el mundo que lo circunda, 
escandalizado frente a lo que sucede a su alrededor pero 
con la convicción de que esa es la marcha del mundo deci-
dida hace mucho tiempo.

A Ferlosio nada le cuesta transferir esta visión al 
campo de la literatura, lo cual le exige no considerarse un 
escritor profesional y apartarse con horror de la figura del 
autor consagrado, obligado a exhibirse para promover su 
obra en el mercado. Le gusta exhibir sus contradicciones: 
un palacio en Coria y un descuidado aspecto personal. 
Como a su hermano Chicho Sánchez Ferlosio, anarquista y 
rebelde, le gusta presentarse como alguien que debe mos-
trar en su propio cuerpo la autenticidad.

Volvamos a la inclusión de la dualidad Destino y 
Carácter en La forja de un plumífero. Como dijimos, no se 
esboza en la retrospectiva autobiográfica una condena al 
autoritarismo ni al papel del padre como responsable de 
la violencia que se desencadenó en España en las primeras 
décadas del siglo XX. Sin embargo, la valoración del Ca-
rácter, asociado a su pequeña hija, indica una crítica a los 
ideales heroicos que sustentaron intelectuales como su pa-
dre, y José Antonio, y también Ortega en cierto momento 
de entusiasmo fascista. En contraste, el ensayista denuncia 
la invención de las guerras por la industria bélica de una 
civilización que las justifica.

En La forja de un plumífero se muestra la disociación 
entre la posición crítica del ensayista de Carácter y Destino 
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y la evocación nostálgica de una infancia impregnada de 
falangismo. Aquello que parece aceptar como vivencia de 
infancia encuentra su oposición en la tarea crítica del en-
sayista.
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A PARóDiA GEStuAL Do NEoPíCARo 
CARLitoS

Suely Reis Pinheiro (UFF-Niterói)

Mario González, na sua obra A Saga do Anti-Herói, 
acentua os caminhos dos novos pícaros no mundo moder-
no. Para ele, enquanto o pícaro tem a função de “desmas-
carar a sociedade para se provar merecedor de integrar-se 
nela” (GONZÁLEZ, 1994, p. 353), o personagem neopíca-
ro formula “a possibilidade de uma sociedade diferente 
e contraposta àquela em que o malandro se movimenta”. 
O neopícaro é o pícaro do século XX com outros matizes. 
Continua fruto de antagonismos de classes, mas sob outras 
condições de opressão, de que resulta renovada forma de 
luta. Como afirma o aludido autor:

Na neopicaresca – salvo exceções em que a 
fábula é situada num outro contexto histórico – a li-
nha divisória não mais passa entre a nobreza e o ter-
ceiro estado, mas entre a burguesia e o proletariado. 
Os neopícaros são, em geral, marginais àquela por 
pertencerem a este. E, além disso, ocupam muitas 
vezes posições claramente inferiores dentro do gru-
po. Isto é, os malandros em questão tendem a ser 
marginais absolutos, com relação à sociedade como 
um todo, em função do sistema vigente (GONZÁ-
LEZ, 1994, p. 340).

Frente ao poder absoluto do patrão, associado ao 
mundo do dinheiro e da riqueza, instala-se a figura sim-
bólica de Carlitos. De fato, as características externas e al-
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cançáveis da sociedade burguesa, contrapõem-se às carac-
terísticas internas de Carlitos, que lhe são inalcançáveis – a 
candura, a inteligência, a astúcia, a bondade – num jogo 
antitético que demonstra sempre a vitalidade orgíaca do 
pícaro, como a marca do fraco, nas suas diversas e eternas 
lutas e fugas da polícia, do rival e do gigante.

A sua malandragem é consequência dos atuais valo-
res da sociedade, os econômicos, que subverteram o siste-
ma moral e a má patronagem que existe nas ligações im-
pessoais. O indivíduo que, no meio familiar, é uma pessoa, 
passa a ser, diante da má patronagem, um animal de carga 
e tração. Carlitos, fruto de repressões e abuso, está denun-
ciando e exigindo um relacionamento mais justo entre ri-
cos e pobres, entre patrões e empregados. Carlitos enfrenta 
seu opressor, mostrando o rosto do capitalismo americano, 
parodiando, gestualmente, a maneira como as classes das 
minorias se comportava.

Deve-se notar que o enredamento da opressão extra-
pola o antagonismo de classe. Assim, no Brasil, o negro e o 
índio sofrem, ainda hoje, as injunções raciais. O antropólo-
go Gilberto Freire conta que os negros brasileiros, impedi-
dos de portar qualquer arma usada pelos senhores, inves-
tiam com astúcia contra seu opressor branco:

[...] com a aristocracia guerreira de massa cativa – 
tornaram-se peritos, junto com os cabras livres e 
muleques (sic) de rua, uns no manejo de facas e na-
valhas e, principalmente, nas cabeçadas, nos rabos-
-de-arraia e nas rasteiras da capoeiragem, outros, 
no feitiço, na mandinga, no veneno misterioso que 
aleijava e matava brancos (FREYRE, 1977, p. 510).

A falta de armas de fogo e de espadas é substituída 
pelos movimentos de dança e luta de capoeiragem, com a 
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ajuda dos pés pequenos, delicados e ágeis, na maioria das 
vezes, descalços, efetuando-se, assim, um gestual próprio 
da malandragem.

De maneira similar, Carlitos, calçado com botas exa-
geradamente grandes e trocadas, também se entrega ao 
jogo da agilidade, não como um bailarino de capoeiragem, 
mas com o balé de suas piruetas, corridas e giros, executa-
do por um corpo franzino, numa paródia bem humorada 
do corpo atlético do negro.

Ao trilhar o caminho da aventura, Carlitos faz uso 
de um gestual ágil, mas também astucioso e oportunista, 
o que o torna, malandramente, disponível perante a vida. 
Seu universo individualizado é fruto de uma hierarquiza-
ção da sociedade desigual, em que os grandes e os podero-
sos desconsideram os anseios dos oprimidos.

Carlitos, em sua trajetória de homem das margens, 
prossegue nas andanças, logros e aventuras, desajustado, 
aproveitando os recursos que se lhe oferecem pelos cami-
nhos. Prefere viver de expedientes, sem nunca assumir uma 
posição fixa na estrutura social. É sempre um fora da lei, sem 
dinheiro, que perambula pelas ruas e dorme nos bancos de 
praças, enfrentando todos os guardas do mundo.

Homens, antes separados por barreiras hierárquicas 
inatingíveis, agora são iguais na organização da massa. É o 
que se observa nos filmes em que se intercambiam: o meni-
no e o vagabundo, o rico e o pobre, o feio e a bela, o palha-
ço e o acrobata, o homem e o cachorro, o forte e o fraco, a 
riqueza e a pobreza, o orgulho e a simplicidade.

Para tanto, o gestual de Carlitos gira em torno do eixo 
da inovação e – citando Robert Stam (1992, p.19) – apresen-
ta “um pendor carnavalesco por máscaras, fantasia, dis-
farces e troca de identidades”. Isto se vê na indefinição da 
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idade do personagem, na sua sexualidade e misoginia, na 
cor preta e branca da roupa, nas surpresas, nos contrastes 
e nos equívocos.

No universo de Carlitos todas as coisas vivem na 
fronteira do seu contrário. Deste modo, seu caráter de so-
lidão e sua constante peregrinação horizontal resultam na 
sua ascensão vertical de frustração. Seu amor e sua fé se 
desenvolvem junto com sua desesperança. Suas maldades, 
para com alguns, está sempre aliada à sua generosidade, 
com relação aos indefesos e abandonados.

Carlitos desempenha, na paródia carnavalesca, o me-
canismo da entronização e da desentronização. No espaço 
da entronização, está o anacrônico, o feio e o vagabundo, 
mas que salva suicidas e afogados, cuida de pessoas inde-
fesas, cria e ampara meninas e meninos órfãos. A entro-
nização surge para destruir o que está pré-estabelecido. A 
entronização de Carlitos é ambivalente e contém, desde o 
princípio, a ideia de desentronização, pois, coroa-se o con-
trário do verdadeiro rei.

Entre o sonho-realidade, a ambiguidade sobrevive: 
a amizade do milionário era um engano; na realidade, a 
moça cega não o amava; a mãe do menino aparece; a moça 
raptada volta para a família. Tudo volta à conformidade, só 
o cachorro vagabundo permanece com ele.

Enfim, este conjunto de características picarescas, 
parodicamente ressaltado, coaduna-se com o projeto po-
lítico-social do neopícaro Carlitos que incorpora, também, 
significativos traços de Dom Quixote. Em sua evolução 
pícaro-quixote, além de desclassificado, ocioso, fanfarrão, 
à margem da vida social, Carlitos se torna sensível ao mun-
do que o rodeia. Conhece sua inferioridade, sofre, mas rea-
ge e, reiteradamente, acredita na filantropia. Em O mendigo 
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começa a aparecer o homem-duplo: a ilusão amorosa e qui-
xotesca redunda em fracasso, mas aponta para o sentido 
da grandeza, ativando-se sua pulsão para a vida. Em Luzes 
da Cidade, por meios transversos, consegue o impossível: 
cuidar da moça cega e salvar o amigo milionário.

Movido pelos ideais de solidariedade, Carlitos chega 
mesmo a um papel social de pai, de amigo, de trabalhador. 
Um processo de interiorização está tomando lugar. Um ho-
mem interno, com riqueza e sutileza de sentimentos, vai 
afirmando sua independência frente ao homem-externo. 
Carlitos, pelo exercício da utopia quixotesca, põe em foco 
o homem-duplo que, conforme Guillén (1971, p. 89), cons-
titui a grande conquista da temática da picaresca moderna. 
Em lugar da alienação, um homem interior demonstra a 
habilidade em considerar, com interminável ambiguidade, 
a carreira de um homem-exterior.

Carlitos nunca chega “a la cumbre de toda buena for-
tuna” como anti-herói picaresco, a não ser, quando, quixo-
tescamente, consegue “não se enxergar” e, valendo-se da 
utópica filosofia narcisista, realiza a felicidade dos outros. 
Deste modo, no anti-herói Carlitos, subjaz um quixotismo 
que o fará portador de um projeto de liberdade.

À semelhança do pícaro, o gestual de Carlitos, em 
transcontextualização, também subverte os valores herói-
cos – a nobreza, a coragem, a lealdade, a verdade, a justiça, 
o desprendimento e a conduta amorosa. Por outro lado, 
como paródia de Dom Quixote, suas ações refuncionali-
zam, no exagero e na caricatura, tais valores. Assim, o per-
sonagem conjuga, ao mesmo tempo, a hipertrofia e a atro-
fia das qualidades do herói modelar.

De forma peculiar, o neopícaro Carlitos contesta o 
sistema político-social vigente, “abandonando a simples e 
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egocêntrica aventura do pícaro” e sinaliza ainda para um 
mundo diferente em que se torna possível a realização do 
sonhode “liberdade de Dom Quixote”. (GONZÁLEZ, 1994, 
p.357). Surge, desta maneira, um desejo de estabelecer uma 
nova ordem social – consciência que faltava ao pícaro clás-
sico. Frente ao gestual paródico de Carlitos, o espectador 
pensa uma nova sociedade, sem opressão, alimentada no 
amor e na amizade. É a categoria de rebelião que se instau-
ra, num processo que bem se compreende com as palavras 
de Barthes, à luz do filme Tempos Modernos:

Carlitos em conformidade com as ideias de 
Brecht, ostenta a sua cegueira ao público de tal 
modo que este vê simultaneamente o cego e o seu 
espetáculo; ver alguém não vendo é a melhor ma-
neira de ver incessantemente o que ele não vê: assim 
nas marionetes são as crianças que alertam o Guig-
nol para aquilo que ele finge não ver. Por exemplo, 
Carlitos na sua cela, animado pelos guardas, leva a 
vida do pequeno – burguês americano: lê o jornal 
de perna cruzada sob o retrato de Lincoln; mas a 
própria suficiência adorável da postura desacredi-
ta-a completamente, visto que se torna impossível 
procurar refúgio nela, sem notar a nova alienação 
que ela contém (BARTHES, 1989. p. 32).

Na leitura do universo de filmes de Charles Chaplin, 
a complexidade já se observa no próprio âmbito estrutural 
da paródia, uma vez que a transcontextualização acontece, 
interartisticamente, entre cinema e literatura. Verifica-se 
esta complexidade pelo alto teor de ambivalência em que 
a paródia se dá: positiva e negativamente. De tal modo, na 
síntese dialógica com Lazarillo de Tormes e com Don Quijote 
de la Mancha, configura-se, por um lado, uma ironia bem 
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humorada frente ao pícaro e a Dom Quixote e, por outro 
lado, uma ironia corrosiva e ridicularizadora, em relação 
ao herói modelar.

Linda Hutcheon, em Uma Teoria da Paródia, recon-
sidera toda a complexidade da paródia moderna como 
fundamentalmente dupla e dividida. A sua ambivalência, 
diz ela, brota dos impulsos duais de forças conservadoras 
e revolucionárias que são inerentes à sua natureza, como 
transgressão autorizada. A paródia não é parasitária nem 
derivativa, muito menos inimiga da criatividade e da ori-
ginalidade. Ela não desnuda e muito menos destrói. A pa-
ródia passa a ser “um processo integrado de modelação 
estrutural, de revisão, reexecução, inversão e ‘transcon-
textualização’ de obras de arte anteriores” (HUTCHEON, 
1985, p. 22). Para Hutcheon, a paródia é uma forma de 
imitação caracterizada por uma inversão irônica, nem 
sempre às custas do texto parodiado. Ou, em outra for-
mulação, a paródia constitui-se de uma repetição com 
distância crítica, em que se marca a diferença no seio da 
semelhança.

Verifica-se, pois, que no século XX, a paródia não se 
restringe ao caráter de desconstrução, como acontecia nos 
séculos anteriores e constitui, hoje, uma das melhores ma-
neiras de construção formal e temática dos textos, ultrapas-
sando a função conservadora dos modismos e adquirindo 
um caráter importante de moderna auto-reflexividade. 
Trata-se, pois, de um discurso interartístico – esteja ele em 
obras de romance, cinema, escultura, pintura ou música – 
promovendo um “virar-se para dentro”, permitindo uma 
reflexão sobre a própria estrutura constitutiva da paródia. 
Neste sentido, a paródia afasta-se do papel de desnudar e 
de desconstruir, já que adquire uma finalidade, cada vez 
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mais didática, com o seu foco de atenção projetado tanto 
nos ensinamentos da arte como nos da crítica.

A partir daí, Linda Hutcheon pontifica uma pers-
pectiva dualista para a paródia, que se explicita, simulta-
neamente, como estrutural e pragmática. Entretanto, no 
alargamento que Linda Hutcheon promove da paródia, 
assinala-se uma preocupação maior com a função pragmá-
tica que se vincula ao esquema de comunicação. Trata-se 
de uma função que diz respeito à cumplicidade entre o co-
dificador e o descodificador. Logo, cabe ao leitor especta-
dor não só descodificar as estruturas paródicas, mas atuar, 
também, como descodificador da intenção codificada. A 
paródia não envolve apenas o enunciado estrutural, mas 
também a enunciação inteira do discurso. Como estabelece 
a aludida autora: “este ato enunciativo inclui um emissor 
da frase, um receptor desta, um tempo e um lugar, discur-
sos que a precedem e se lhe seguem – em resumo, todo um 
contexto” (HUTCHEON, 1985, p. 22).

É desta noção de contexto que se chega à transcon-
textualização, palavra-chave para a compreensão do con-
ceito da paródia dos nossos dias. Deve-se assinalar que 
qualquer mudança de contexto propicia uma diferença de 
interpretação.

Refletindo em cima dos pressupostos de Hutcheon e 
Bakhtin, ora em concordância, ora em oposição, observa-se 
que eles se completam e se sustentam. A escolha pelo tex-
to de Linda Hutcheon prende-se ao fato de que as ideias, 
aqui, sinalizam para uma visão da paródia positiva mo-
derna, constatando a sua presença em todas as artes e am-
pliando, assim, o âmbito da paródia estudada por Bakhtin.

A paródia moderna, por sua dimensão hermenêutica, 
exige uma abertura maior da função pragmática, que valo-
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riza, sobremaneira, a intenção do autor implícito e seu efeito 
sobre o leitor, do qual pressupõe uma competência para a 
descodificação da estrutura intertextual. Tal mecanismo é 
imprescindível para o teor comunicativo, inerente à obra 
paródica, que termina por enlaçar o espectador, e, no caso 
presente, nós leitores do personagem chapliniano, Carlitos.

Com base no estudo de Linda Hutcheon, percebe-se 
que na ativação das obras do passado, transcontextuali-
zam-se personagens, intensamente marcados por um ges-
tual específico e conhecido – codificado como trapaça do 
pícaro e utopia quixotesca – o que propicia o estabeleci-
mento da função pragmática da paródia, com extraordiná-
ria cumplicidade do espectador.

Destaca-se, nesse caso, a eficácia do distanciamento. 
De fato, ao parodiar obras que, em si, já são paródias, os 
filmes de Chaplin fazem recuar, fortemente, a ilusão refe-
rencial: não se aspira mais a dar a ver o real, mas o filme, ou 
seja, ao serem fabricadas imagens gestuais icônicas sobre 
imagens gestuais literárias, há uma multiplicação de ilu-
sões, em que se perde a noção de referente. Deste modo, na 
transcontextualização, o distanciamento crítico-produtivo 
aflora de um mundo fílmico, construído numa “ilusão” 
peculiar, segundo o próprio Chaplin, que privilegia a re-
presentação, sem prestar caução de autenticidade ao mun-
do circundante, levando, assim, o espectador a caminhos 
equívocos.

Além do mais, na convergência cinema e literatura, a 
auto-reflexividade paródica não só põe em xeque a ilusão 
referencial, mas também sustenta uma reflexão sobre os 
conceitos da arte, em nosso tempo.

Sem dúvida, a par da auto-reflexividade, a sedução 
do espectador aumenta por meio dos mecanismos da “tea-
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tralidade”. Ao criar um espaço de “ilusão”, em distancia-
mento do mundo, isto é, ao dizer-se como espetáculo, a 
ação representada perde seu caráter paternalista, próprio 
da produção “realista” que, ao oferecer tudo detalhada-
mente pronto, gera um espectador passivo.

Neste horizonte, o anti-herói Carlitos sobreleva-se 
como o agente que mobiliza a reflexão do espectador, por 
meio de um discurso gestual ambiguamente carnavalesco. 
No espaço cinematográfico, reforça-se a sedução, quando 
se observa o gestual livre de Carlitos, como homem das 
margens. A excentricidade de sua figura – destacada pela 
máscara, pela roupa e pelos gestos – impede sua inserção 
em qualquer papel social definido. É uma modelização ca-
ricatural do homem. A máscara inventiva, associada à rou-
pa confusional de várias modas, alia-se ao ambíguo ges-
tual de dândi e de vagabundo aventureiro, o que sublinha 
seu caráter de transgressor do herói modelar.

A aparência frágil e humilde de Carlitos, em seus 
inúmeros papéis, esconde, por vezes, um caráter violento e 
inclemente. Contudo, predomina nele o espírito galhofeiro 
e astucioso, que utiliza a zombaria em seus movimentos – 
arma profícua que lhe é peculiar. Na busca da subsistência, 
Carlitos exerce as mais diversas profissões: faxineiro, ma-
rinheiro, caixeiro, bombeiro. Passeia pelos palcos, é dan-
çarino e palhaço. Anda em apuros nos ringues, nas praias 
e nos parques. É vagabundo, boêmio, conde, imigrante e 
fugitivo. Tem uma vida de cachorro, mas é também pai ar-
doroso, soldado e rei. Com seu gestual mimético, Carlitos é 
capaz de enganar pessoas de prestígio e de poder. Assume 
a condição de abandonado, atropelado, esfomeado, sem 
dinheiro, mas sabe escapar, valendo-se de expedientes, 
para sanar a dor e a fome.
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No mundo da “ilusão” chapliniana, a ambiguidade 
se dá como tônica constante. A indeterminação dos amores 
e a contradição das amizades manifestam-se em meio ao 
mundo oscilante e às liberações do orgiasmo, nas confu-
sões de Carlitos pelo vaivém de suas aventuras. Do orgias-
mo da vida improdutiva e do orgiasmo confusional (MAF-
FESOLI, 1985), por vezes furioso, do personagem, infere-se 
a pluralidade de seus sentimentos, mas também, em con-
traponto, se reconhecem as opressões de uma sociedade 
laboriosa, cujo progressismo energético se esfuma frente à 
eficácia de um vagabundeio livre.

Carlitos, em sua dança de vida, coreografada em seus 
diferentes papéis, dribla as injunções sociais e encarna a tena-
cidade quixotesca, na sua eterna e inalcançável busca amo-
rosa. Na sua existência estrangeira de personagem das mar-
gens, agiganta-se a seus olhos, em alienação narcísica, sua 
capacidade de ação. Em verdade, o desfile carnavalesco de 
seus diferentes desempenhos tem a repetição da retórica gro-
tesca, atraindo o espectador para uma viagem sem palavras, 
onde a pantomima e a dança investem na humanização.

Portanto, o balé dos movimentos do personagem 
vai além da tradição bufonesca. Há nele uma perspectiva 
desalienante. Se Carlitos apresenta, segundo M. Bleiman 
(1956), “la imagen exterior y genérica del ciudadano priva-
do de inciativa, al que el capitalismo ha cortado las alas”, 
sua privação, posta em foco, sublinha a hostilidade que lhe 
dá origem.

O gestual ambíguo, repetitivo e hiperbólico de Carli-
tos envolve surpresas e contrastes. É o espaço do de repen-
te, às avessas, afastado do mundo real, em que a trapaça do 
pícaro e a utopia quixotesca, imantam o descodificador/
espectador.
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Outra estratégia de sedução encontra-se nas manifes-
tações de sentimento pelo personagem, por meio da ges-
tualidade do amor cortês e da solidariedade filantrópica. 
Inclusive para Eisenstein (1956, p. 148-151), em sua teoria 
da “atração” – o amor é uma das categorias que provocam 
a tensão emocional e aumentam o grau de envolvimento 
da plateia. De fato, em Carlitos, o gestual eminentemente 
atributivo, o sombreado dos olhos tristes e negros, a pe-
quenez do corpo, a ingenuidade do sorriso, emoldurado 
pela máscara branca, tudo desperta no espectador o desejo 
de proteger e até acalentar o personagem.

 Carlitos, ao refuncionalizar produtivamente a pica-
resca tradicional, torna-se o neopícaro mais famoso do ci-
nema. Supera o que o pícaro não fora capaz de realizar: ex-
trapolar os estreitos limites da individualidade e promover 
um projeto político-social. Para tanto, ele se utiliza do ges-
tual trapaceiro do pícaro e penetra nos interstícios sociais, 
meio pelo qual já se sinalizam as denúncias. Ao empunhar 
aquela bandeira a qual o espectador é capaz de afirmar, 
com toda a propriedade, que é “vermelha”, no filme Tem-
pos Modernos, Carlitos levanta também uma contestação 
ao sistema, como porta-voz dos fracos e oprimidos, gesto, 
esse, que através do isolamento do silêncio, é consignado 
como protesto.

Porém, seu gesto picaresco de inovação avança e 
Carlitos embarca no sonho utópico quixotesco, marcado 
pela realidade oscilante e pelo superinvestimento do eu, 
descambando, via de regra, para a solidão do retraimento.

É, enquanto neopícaro quixotesco, que Carlitos 
soergue-se como perfeito anti-herói de nosso século. Real-
mente, na transcontextualização paródica, o personagem 
adquire traços da grandeza de Dom Quixote, que, segundo 
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Mario González, pode ser definido como um ultra-herói, 
que se faz grotesco, ao ser colocado em contato com uma 
dimensão histórica, que lhe realça o anacronismo. É esta 
grandeza que faz reluzir as diferenças, no âmbito das se-
melhanças de sua gestualidade com a picaresca.

Consigna-se, pois, que Carlitos, na criativa abordagem 
paródica dos filmes, renuncia, satiricamente, aos objetivos 
culturalmente prescritos e não se ajusta às normas sociais.

A anomia, segundo Robert Merton (1970), é definida 
como uma instabilidade social, resultante de um proces-
so de amaciamento de normas. É o resultado do exagero 
cultural que induz o homem a obter sucesso de qualquer 
maneira, desprezando o apoio emocional das regras, va-
lendo-se da violência, da agilidade, da astúcia, ou até mes-
mo da sensualidade. Para Merton, a reação dos indivíduos, 
que vivem nesse tipo de contexto cultural, obedece a cinco 
modos de adaptação à estrutura social: a conformidade, o 
ritualismo, a inovação, o retraimento e a rebelião. 

O retraimento é um mecanismo de fuga, resultado 
do derrotismo, do quietismo e da resignação que leva à 
frustração. A esta categoria pertencem alguns membros 
das atividades adaptativas, que renunciaram aos objeti-
vos culturalmente prescritos, e o seu comportamento não 
se acha ajustado às normas instituicionais. Pode agregar 
psicóticos, artistas, párias, proscritos, errantes, mendigos 
bêbados crônicos e viciados em drogas.

Dentre estes deserdados sociais, condenados pela 
vida real, mas que podem ser transformados em núcleo de 
satisfação, na vida de fantasia, encontra-se, na opinião de 
Merton, o protótipo da categoria – o vagabundo Carlitos.

Também Abraham Kardiner encontra, em Carlitos, o 
caráter preciso do retraimento: 
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É ele o joão-ninguém e está muito conscien-
te de sua própria insignificância. Ele é sempre alvo 
de zombaria de um mundo louco e desconcertante, 
no qual ele não tem lugar e do qual constantemente 
foge para dentro de uma atitude satisfeita de vaga-
bundagem. Ele está livre dos conflitos porque aban-
donou a busca da segurança e do prestígio, e está re-
signado à falta de qualquer pretensão de virtude ou 
de distinção. (KARDINER, apud MERTON, p. 228).

Carlitos é um caso de anomia, de desvio social, resul-
tado da frustração de expectativas, frente a uma época de 
progresso e de dinheiro, mas que faz do pobre um excluído 
das grandes chamadas do capitalismo. Tal como o pícaro, 
Carlitos se forja num ambiente social, político e econômico 
que alija os pobres e os necessitados. É, portanto, fruto das 
desigualdades sociais e das diferenças de classes.

E ocupa, na maioria das vezes, à luz do quixotismo, 
o espaço da anomia na categoria do retraimento. Seu or-
giasmo contrasta com a adaptação positiva de conformi-
dade, tanto com os objetivos culturais como com os meios 
institucionais. Entretanto, o personagem perpassa também 
pelos interstícios sociais, atuando com a gestualidade da 
inovação, própria do “malandro”, instaurando-se, nesta 
instância, como paródia do pícaro. Não querendo dar aten-
ção às regras institucionais, no retraimento ou na inovação, 
Carlitos rejeita a categoria do automatismo do ritualismo 
e prefere “jogar na certa”, agarrando-se, estritamente, às 
rotinas seguras e às normas institucionais, segundo uma 
ação rotinizada.

Portanto, o retraimento de Carlitos não acena para 
qualquer atitude escapista, ao revés, contrapõe-se à alie-
nação, estimulando o espectador a rebelar-se frente às 
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pressões político-sociais vigentes. Ao vagabundear pelos 
filmes, Carlitos afronta a crescente mecanização, o buro-
cratismo, a intervenção do Estado, em suma, todo um la-
birinto de poderes. São emparedamentos de técnicas de 
siglas, de regras, de discursos e de opiniões, entre os quais 
as resistências se esfumam e os rostos desaparecem.

De fato, nesse labirinto de poderes, as responsabili-
dades se socializam e instala-se uma “culpabilidade errá-
tica” – quem é culpado? E de quê? Logo, tragicamente, o 
homem se vê em face de um mal injustificado. Exatamente, 
contra a demissão da consciência, Carlitos desconstrói pa-
redes e motiva o espírito de rebelião do espectador, a fim 
de que se reintegre essa “culpabilidade errática”.

Como se sabe, a rebelião envolve a proposta de uma 
genuína mudança de valores. De sua parte o espectador, na 
experiência vicária da frustração, patenteia essa necessida-
de de renovação. Então, num primeiro momento, Carlitos 
se apresenta como o defensor do pobre e do proletário. En-
tretanto, logo se percebe que o que está em jogo não é o ho-
mem de tal ou qual sociedade, mas a totalidade da condi-
ção humana. Na derrocada do herói modelar, o anti-herói 
Carlitos sinaliza para a diluição do sujeito, em choque com 
um mundo inautêntico. Logo, o personagem Carlitos apre-
senta o tema da vida humana, do pobre homem golpeado 
na busca de agir e existir concretamente.

Com efeito, a silhueta de Carlitos, erguida na imen-
sidão branca da neve no Alasca, em meio à tempestade, ao 
frio e à fome, no filme A Corrida do Ouro, enfatiza a posição 
do homem perdido e desenraizado. Sua imagem solitária, 
emoldurada em preto e branco, aponta para a fatalidade 
que pesa sobre o homem, no tecido da sociedade moderna, 
onde um enredamento de poderes se faz destino. É deste 



446 Antonio R. EstEvEs  •  MAgnóliA BRAsil BARBosA do nAsciMEnto (oRgs.)

modo que, nas pegadas de Jean Marie Domenach (1967), se 
considera o retorno do trágico.

Não obstante, neste retorno, já não existe lugar para 
heróis gloriosos, belos e cheios de virtudes ou para os deu-
ses, a regerem seus destinos. A tragédia clássica que antes 
se fechava no alto, hoje se volta para o baixo.

Carlitos se integra na democratização do trágico que, 
em substituição ao herói modelar, põe em cena figuras in-
significantes e os anti-heróis. Em oposição à solenidade 
clássica, o personagem circula num clima de derrisão que a 
estrutura da paródia oferece. Assim, Carlitos mergulha no 
infratrágico do cotidiano, do banal, do irrisório, ameaçado 
de aniquilamento, nas instâncias do trabalho produtivo e 
nas demais estruturas capitalistas. Pertence ele à galeria 
de personagens de hoje – simplesmente pessoas en train de 
perdre conscience.

No infratrágico dos dias atuais, a fatalidade não in-
tervém, à maneira clássica, para provocar e punir. Um novo 
destino está ao lado do homem, amalgamado a ele. Em vez 
de uma tragédia movida a paixões, interesses e valores, 
surge uma antitragédia, engendrada no vazio – ausências, 
não-valores, non-sense –, que tem sua fonte na derrota do 
que dera consistência à tragédia grega: caráter, transcen-
dência e afirmação. Como reverso da tragédia clássica, o 
que conta não é o que se afirma, mas o que falta.

A figura paródica do vagabundo é, ainda, uma pro-
vocação à sociedade de felicidade, baseada no culto da hi-
giene, da criança, do esporte. É como vagabundo que Car-
litos se defronta também com um espaço, em que o homem 
se faz dependente dos objetos e da aparelhagem técnica.

É o império da máquina que ele interpela em Tem-
pos Modernos, império este, instalado como uma fatalidade 



HispAnisMo à BRAsilEiRA 447

que atravessaria todo o século XX. A sociedade de consu-
mo, sob as imagens de renovados modelos trazidos pelos 
meios de comunicação, oferece a oportunidade de possuir 
cada vez mais coisas, porém, ao mesmo tempo, torna o ho-
mem sempre mais seu escravo. Neste paradoxo está uma 
das faces da fatalidade do homem moderno: quanto mais 
produtos técnicos, menos o homem reconhece sua imagem 
e o testemunho de sua presença no mundo.

Vê-se então que, na satisfação da descoberta de no-
vas máquinas, o homem encontraria sua infelicidade e sua 
alienação. Torna-se ele uma presa dos objetos, ao perder-se 
na massa, devorado por um mundo anônimo. O trágico da 
sociedade moderna é projeto de uma sociedade sem rosto. 
Revela-se, com efeito, a comunicação estereotipada, o mal-
-entendido, a falsa reconciliação. O homem exila-se de si 
mesmo, ao desfilar por um espaço sem legitimidade, inva-
dido por falsas palavras e pela desenfreada proliferação de 
signos e de objetos.

Quando os poderes negam a autenticidade do ho-
mem, Carlitos rompe com a comunicação e se entrega ao 
ritualismo. Ele quer, com insistência, ser aquela ovelhinha 
negra que surge em meio às ovelhinhas brancas, indiciando 
os tempos modernos. Sua liberdade ocorre em contraparti-
da ao ritualismo conformista, quer dizer, contra a “adesão 
de carneiro” aos modelos impostos pela publicidade. 

Como anti-herói do infratrágico, Carlitos configura 
a degradação humana na cena da vida, onde os riscos se 
encontram na sociedade hostil e nas pessoas que se estra-
nham ou se devoram. Em verdade, às vésperas do século 
XXI, o homem continua sendo o lobo do homem, conforme 
o princípio de Hobbes, lembrado pelo autor Chaplin. Con-
tinua o conflito do “ser”, em face às armadilhas da vida, 
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num mundo que toca as fímbrias do absurdo, como pro-
clama Camus (1942).

Por conseguinte, de maneira eficaz, por meio do jogo 
semiótico da paródia gestual, iluminam-se, com Carlitos, 
os caminhos da picaresca moderna: desnuda-se a situação 
infratrágica do homem, e, ao mesmo tempo, o projeto po-
lítico-social do neopícaro banha-se de energia utópica. Se, 
por seus traços neopícaros, Carlitos critica o presente para 
mudar o futuro, com seus matizes quixotescos, timbra esta 
mudança como utopia possível. A tenacidade do gesto do 
neopícaro redimensiona-se com a esperança que impulsio-
na o homem à ação.

O personagem Carlitos, graças à energia agremia-
dora do orgiasmo, torna-se um símbolo de liberdade para 
várias gerações, emblematizado em retratos, posters, car-
tões. Sua imagem prolifera por todas as partes do mundo. 
– Pourquoi Charlot est des notres? Nesta inquietante pergun-
ta de Umberto Bárbaro (1963), fica consignado o conflito da 
condição humana. A figura ambígua e errante de Carlitos 
mobiliza o impulso utópico no bojo da rebelião, sinalizan-
do para a busca do ideal de fraternidade, ansiado por cada 
um de nós, o que nos induz, especularmente, a uma identi-
ficação com o personagem.

Ao refuncionalizar, produtivamente, o sonho de 
grandeza alienante do narcisismo secundário de Dom Qui-
xote, Carlitos promove um dinamismo liberador do pensa-
mento utópico que avoca o espectador, para uma tomada 
de consciência lúcida e despojada do sentido aventureiro.

Carlitos incorpora, pois, a antonomásia de “o paladi-
no da esperança”. Seus filmes atravessam quase todo um 
século e, no gestual da caricatura, pela força da paródia 
satírica, jorram luz sobre o que a “ordem do discurso” não 
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permite que se desvele na linguagem verbal. Aliás, na pe-
culiaridade de seu gesto, Carlitos põe em foco, a própria 
questão do “ser” na linguagem. Seu gesto pessoal enfrenta 
o gesto mecânico do ritualismo social, lembrando o espec-
tador de que a luta por meio da linguagem sempre é possí-
vel a cada um, como prova de existência.

Enfim, grandezas e misérias do ser humano são vis-
lumbradas, em meio à excelência das palhaçadas, consa-
grando-se Carlitos-Chaplin como “o homem mais engra-
çado do mundo”. Nas entrelinhas das piruetas do perso-
nagem, há a sabedoria da tenacidade, a insinuação de que 
nunca se deve desistir diante dos obstáculos. Com Carli-
tos-Chaplin, na cumplicidade autor-personagem, ficam os 
trejeitos do homenzinho franzino, sem privilégios e sem 
direitos, que aposta na bravura e nas pulsões de esperança, 
em prol da luta pela afirmação do sujeito frente a um mun-
do inautêntico.
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PuxAR E SoLtAR AS RÉDEAS: MEtáFoRA 
DE CoNStRução DA oBRA DE CARMEN 

MARtíN GAitE1

Valeria De Marco (USP/CNPq)

Este trabalho pretende comentar algumas linhas ge-
rais da obra de Carmen Martín Gaite considerando sua 
trajetória, inclusive em suas singularidades, como repre-
sentativa da produção literária espanhola na ditadura de 
Franco. Dadas as circunstâncias de pouco espaço e de pou-
ca familiaridade dos leitores brasileiros com a autora e com 
a literatura espanhola produzida depois da Guerra Civil, 
o texto traça algumas coordenadas para formular uma hi-
pótese de interpretação da narrativa da autora, tomando-
-a como um caso particular significativo para a análise da 
relação entre a literatura e a ditadura franquista.

Carmen Martín Gaite nasceu em 1925, em Salaman-
ca. Filha de pais liberais, educada em casa, só se inseriu 
em instituições de ensino regulares quando passou a fre-
quentar a carreira de Letras Românicas na universidade. 
Em 1948, mudou-se para Madri com o propósito de iniciar 
os estudos de doutorado e, mais em bares ou cafés que em 

1 Este texto apresenta pouquíssimas modificações em relação ao publicado em 
Integração latino-americana, 1993, Juiz de Fora. Anais do Congresso Internacional VI 
Semana Hispano-americana. JUIZ DE FORA: FAPEMING, 1993. p. 288-292. Mario 
leu, comentou e disse que gostara do texto e leria as obras de Martín Gaite, o 
que efetivamente fez. Sempre me estimulou a continuar nessas novas estantes, a 
“descobrir” rumos para tratar da literatura que se ia e se vai produzindo. Espero 
que o leitor olhe para este trabalho como testemunho do diálogo generoso que 
pode dar sentido à vida universitária.
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salas de aula e bibliotecas, começou a conviver com vá-
rios jovens que tinham inquietações e projetos literários: 
Ignacio Aldecoa, Jesús Fernández Santos, Medardo Fraile, 
Rafael Sánchez Ferlosio, Alfonso Sastre e outros. Eram os 
jovens que integrariam o grupo de Los niños de la guerra, 
como prefere designá-los Josefina Aldecoa (1983) ou la ge-
neración del medio siglo, para alguns historiadores, como 
Sanz Villanueva (1980) e Sobejano (1975), ou la generación 
de 1950, para outros, como Soldevila Durante (1980). Tal-
vez a expressão usada por Josefina Aldecoa, ela também 
una niña de la guerra, seja a mais perspicaz porque explicita 
um traço do contexto histórico de inequívoca significação, 
ressaltando que os integrantes desse conjunto de escrito-
res partilharam experiências sociais marcantes, profundas 
e coletivas. Tendo nascido em torno do período de 1925 a 
1930, esses jovens atravessaram a infância e a adolescência 
cercados pela situação de guerra – a Civil Espanhola e a 
II Guerra Mundial – e, à diferença de muitos intelectuais 
mais velhos que se envolveram diretamente na luta e se 
exilaram, eles ficaram na Espanha. Sob o signo da guerra, 
perderam a inocência e amadureceram sob os duros pri-
meiros anos da longa ditadura de Franco. 

Apenas em conversas privadas os membros dessa 
geração tinham acesso a notícias da intensidade da vida 
cultural promovida pela República, com seus centros irra-
diadores herdados da Institución Libre de Enseñanza, fosse 
na ebulição da Residencia de Estudiantes ou nos ambiciosos 
projetos das Misiones Pedagógicas para levar pintura, cine-
ma, teatro e literatura a pequenas aldeias. Eram também 
histórias ao pé do ouvido as medidas da II República que 
implantaram o estado laico, aboliram fronteiras, reconhe-
ceram autonomia das províncias, estimularam a diversi-
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dade linguística entre elas, sustentando, assim, uma época 
de rica convivência entre regionalismos, aspirações nacio-
nais e ritmo cosmopolita. Terminada a guerra, a ditadura 
de Franco instalou-se, fechou as portas da Espanha, aboliu 
as autonomias, centralizou o Estado, impôs o castelhano a 
todo o território e começou a liquidar os adversários. Para 
dimensionar a violência daqueles anos, basta lembrar aqui 
alguns fatos: em 1946 ainda funcionavam três campos de 
concentração e cento e quarenta de trabalhos forçados; a 
pena de morte foi aplicada até 1975. Nos primeiros vinte 
anos da pós-guerra, reinavam o silêncio e a pobreza mate-
rial e cultural. Quase todos aqueles que eram referências 
da vida inteligente haviam se exilado: Picasso, Dali, Bu-
ñuel, Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Max Aub, Luis 
Cernuda, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Francisco Ayala, 
Ramón Sender, José Bergamín, María Zambrano e tantos 
outros.

É importante ressaltar que o regime de Franco apri-
morou-se, como poucas ditaduras, no exercício de um rígi-
do controle ideológico. Bem casado com a Igreja, o estado 
católico empenhou-se em construir sua imagem como a de 
um regime de “autêntica liberdade” – aquela responsável 
em relação ao presente e ao futuro – em contraposição à 
“libertinagem” do regime republicano, irresponsavelmen-
te voltado para o momento. Desta forma, desqualificando 
seus eventuais opositores, o general propunha o plane-
jamento centralizado contra o debate e a invenção. Além 
da nova ordem jurídica, a ditadura implantou com a Igre-
ja uma profunda reforma educacional, criou um eficiente 
sistema de propaganda, impôs, com quadros da própria 
Falange, o Serviço Militar para os homens e o Serviço So-
cial para as mulheres. Era preciso muita aula de ginástica 



454 Antonio R. EstEvEs  •  MAgnóliA BRAsil BARBosA do nAsciMEnto (oRgs.)

e catecismo e ainda muita saliva para cobrir a miséria do 
pós-guerra com uma leve camada de creme épico. Coor-
denada pelo Ministério da Informação, a censura apresen-
tava um feitio bastante singular, pois ela não só proibia a 
circulação de informações, debates e livros, mas, como nos 
conta Miguel Delibes (1985), também encomendava aos 
jornais o destaque a certas notícias bem como o modo a ser 
usado para comentá-las. Além disso, o governo financiava 
a produção de cinema, teatro e literatura daqueles que es-
tivessem dispostos a pôr em circulação o discurso triunfa-
lista dos vencedores. Para Martin Gaite (1973) aqueles que 
estavam à margem desse projeto eram órfãos de mestres 
independentes e críticos; viviam sob o signo do silêncio, do 
isolamento cultural, da precariedade e da urgência, sob a 
mira do onisciente generalíssimo.

A essa ditadura, vestida em trajes épicos, los niños de la 
guerra responderam com outra épica: a do cotidiano da gente 
humilde. Voltaram seus olhos para a pobreza cultural e para 
a miséria dos talões de racionamento, do desemprego, dos 
baixos salários. Adotaram como munição a atenta observação 
da realidade em que viviam. Muitos se afirmaram como nar-
radores, escrevendo contos e romances. Aos já citados, cabe 
acrescentar outros nomes relevantes: Juan Goytisolo, Juan 
García Hortelano, Ana María Matute, Luis Goytisolo, Jesús 
López Pacheco, Luis Martín Santos e Juan Benet.

Em 1964, quando vivia em Paris, Juan Goytisolo ava-
liava a vinculação entre a asfixia franquista e essa necessi-
dade de narrar a vida cotidiana tão dominante no romance 
espanhol de então:

Quien pretenda estudiar el día de mañana la 
forma empleada por los novelistas y poetas españo-
les, deberá tener en cuenta, como “índice situacio-
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nal”, la existencia de la censura que la originó. Sin 
ésta, por ejemplo, el objetivismo, behaviorismo y 
otros procedimientos narrativos de despersonali-
zación del autor no hubiera obtenido la aceptación 
que han tenido –y tienen aún – en los últimos años. 
Para enfrentarse mejor al obstáculo, la literatura 
ha adoptado las armas del enemigo y, a la postre, 
ha salido fortalecida de la prueba. Si, como decía 
Gide, la obra clásica nos emociona en virtud de un 
romanticismo dominado, la presencia invisible de 
la censura impregna las creaciones literarias de al-
gunos de nuestros autores de una tensión secreta 
que constituye la clave de su dinamismo e interés 
(GOYTISOLO, 1982, p.56).

E o autor destaca o caráter de crônica e de testemu-
nho que assumiu o romance: 

(...) los novelistas españoles –por el hecho de que su 
público no dispone de medios de información vera-
ces respecto a los problemas con que se enfrenta el 
país – responden a esta carencia de sus lectores tra-
zando un cuadro más justo y equitativo posible de 
la realidad que contemplan. De este modo la novela 
cumple en España una función testimonial que en 
Francia y en los demás países de Europa correspon-
de a la prensa, y el futuro historiador de la sociedad 
española deberá apelar a ella si quiere reconstituir 
la vida cotidiana del país a través de la espesa corti-
na de humo y silencio de nuestros diarios (GOYTI-
SOLO, 1982, p. 60).

Talvez essa visão de Goytisolo esboce uma relação 
de causa e efeito entre censura e realismo literário muito 
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estreita, mas vale lembrar que também insistem nesse vín-
culo toda a crítica e vários outros escritores da mesma ge-
ração, como Sastre, Fraile ou Fernández Santos.

Carmen Martín Gaite em seu ensaio Usos amorosos de 
la postguerra española (1987) contribui para a compreensão 
dessa relação entre a literatura e o contexto social da épo-
ca, matizando a existência de um vínculo de causa e efeito 
e tornando-a mais complexa, na medida em que explora 
muitas coordenadas e não apenas a censura. O ensaio pre-
tende estudar a educação, referente aos assuntos amorosos, 
recebida pelos jovens no período de pós-guerra. Mas, na 
verdade, o trabalho dimensiona a repercussão das políticas 
econômicas e da ideologia nacional-sindicalista-católica na 
vida cotidiana dos espanhóis de classe média, nos hábitos 
das camadas medianamente letradas.

Terminada a guerra civil, o país precisava ser recons-
truído. O plano econômico consistia em retomar a ativi-
dade produtiva, canalizar para ela toda a infraestrutura 
energética e remunerar mal a mão de obra para reinvestir 
o máximo na produção. Para os espanhóis comuns, o pla-
no era traduzido por duas ingênuas palavras-chave: traba-
lhar e poupar. Carmen Martín Gaite mostra em seu estudo 
como essas palavras se deslocaram da economia para a 
política, para a escola, a casa, o namoro. Trabalhar e pou-
par significava pouca prosa e mãos à obra para construir 
o futuro. Nada de gastar energias em críticas e debates ou 
em rememorar o passado imediato. Os novos manuais es-
colares voltaram ao trono de Isabel, a católica, ao Império 
Cristão empenhado nas cruzadas e apagaram o século XIX 
bem como as primeiras décadas do XX. Os colegiais, além 
de muitas orações, decoravam prédicas falangistas de José 
Antonio Primo de Rivera. Poupar energias, além da elétri-
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ca e da mineral, significava não deixar suas próprias forças 
desviarem-se por trilhas da imaginação ou por atalhos que 
levassem à formulação de uma utopia social ou de um de-
sejo de ser diferente daquele suposto tipo verdadeiramente 
espanhol. Todos deviam economizar esforços e não gastar 
tempo em leituras desaconselháveis que despertassem a 
reflexão e a melancolia. Investimento louvável consistia 
em qualquer disposição ou atitude que levasse a produ-
tos positivos voltados para o benefício do lar e da pátria. 
Nada de excessos: poupar era economizar afetos e gestos. 
A escassez de gêneros equivalia à escassez de História, de 
imaginação e de abraços. O lema do “apertar o cinto” na 
economia se concretizava na faixa usada pelas moças para 
conter-lhes a sinuosidade do corpo.

Nesse contexto, nem a intimidade amorosa escapa 
aos olhos vigilantes do Estado. Afinal, era preciso reva-
lorizar o conceito de família como célula harmônica da 
sociedade, como espaço de tranquilidade, realização pes-
soal e solidariedade. A entrega ao amor devia ser sua pe-
dra fundadora para tornar o casamento ato de vontade 
e vínculo eterno, como rezava a Igreja. Então os conse-
lhos sobre a conduta a ser adotada no namoro veicula-
dos na imprensa – controlada pela Falange e pela Igreja 
– podiam ser reduzidos a uma expressão constantemente 
usada nas revistas que Carmen Martin Gaite recupera: el 
tira y afloja (1987, p. 162). Mas a receita infalível para fis-
gar marido –puxar e soltar as rédeas– punha a circular no 
sangue a tensão entre o desejo de entregar-se e a neces-
sidade de conter-se. Assim, no espaço mais recôndito da 
intimidade, instalava-se a semente da contradição. Entre 
sonhar e estar alerta, entre aderir e manter o distancia-
mento, entre deixar-se seduzir pela liberdade da ficção e 
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empenhar-se em transformá-la em testemunha ocular dos 
acontecimentos.

Talvez possamos tomar o movimento do Tira y aflo-
ja como metáfora de construção da narrativa de Carmen 
Martin Gaite. Ela se presta a descrever a composição de 
seus textos, a avaliar suas qualidades e suas fragilidades, a 
demarcar singularidades no panorama de sua geração. Sua 
ficção, produzida no contexto da ditadura e dos anos ime-
diatamente posteriores à morte de Franco, está permeada 
pela contradição entre entregar-se ao mergulho introspec-
tivo que envereda por caminhos narrativos flexíveis, tais 
como descontinuidade ou livre associação, e a atitude de 
vigilante observadora, contida e distanciada, que marcha 
pela trilha da causalidade, do tempo linear, do mundo su-
postamente positivo. A contradição, ainda que de forma 
mais atenuada, é percebida pela própria autora quando, 
em 1978, comenta sua investida pelas trilhas do conto:

Aprendimos a escribir ensayando un géne-
ro que tenía entidad por sí mismo, que a muchos 
nos marcó para siempre y que requería, antes que 
otras pretensiones, una mirada atenta y unos oídos 
finos para incorporar las conversaciones y escenas 
de nuestro entorno y registrarlas (MARTÍN GAITE, 
1981, p.7).

A autora considera que os temas fundamentais de 
seus contos são: “a rotina, a falta de comunicação, a inade-
quação entre o que se sonha e o que se faz, o medo da liber-
dade” ((MARTÍN GAITE, 1981, p.8). Quando a contradição 
aparece encarnada em seus personagens, como em grande 
parte dos contos e nos romances Entre visillos, Ritmo lento 
e Fragmentos de interior revelam apurado domínio da pro-
sa, mas colocam-se na mediania. Nada de altos e baixos. 
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Os melhores textos de Carmen Martín Gaite, até 1980, são 
aqueles em que a contradição instala-se na medula da obra 
e resulta tanto em qualidades como em fraturas formais, 
ora menos, ora mais profundas.

Assim, já no conto “El balneario” – prêmio Café Gijón 
de 1954 – é possível observar a fratura provocada pela con-
tradição, pelo tira y afloja. O conto tem duas partes bastante 
distintas. Na primeira, narrada em primeira pessoa, o leitor 
segue a narradora-personagem em sua chegada de ônibus a 
um balneário. Carlos –o marido– acompanha-a. O hotel, as 
redondezas e os hóspedes configuram para ela um espaço 
hostil e ameaçador. O casal acomoda-se em um dos quartos 
e o marido sai para um passeio. O pânico toma conta da mu-
lher que sai em busca de Carlos por corredores e passagens 
desconhecidas, envolvendo-se em uma atmosfera labirínti-
ca. Sua obsessão consiste em ter um diálogo franco com o 
marido, falar de seus problemas e abandonar a conversa so-
bre as contingências cotidianas. Sozinha, ela formula longas 
frases. Esta fala visceral contrapõe-se aos monossílabos que 
efetivamente trocam as personagens, dando a dimensão do 
estado de angústia, solidão e fragilidade em que se encontra 
a mulher. Mas, a segunda parte do conto, narrada em ter-
ceira pessoa, joga o leitor nos domínios do mundo positivo: 
Matilde – a personagem-narradora do primeiro fragmento 
– sonhava e o camareiro do balneário, onde efetivamente 
se encontra, vinha despertá-la porque algumas amigas, que 
ali, também como ela, passavam o verão de todos os anos, 
chamavam-na para o jogo de cartas de todas as tardes. Esta 
composição expõe a fratura formal do texto, diminui a in-
tensidade da primeira parte do conto e compromete-lhe a 
qualidade; mas, em contrapartida, revela as potencialidades 
de uma arguta narradora.
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Nos romances Retahilas e El cuarto de atrás o afrouxa-
mento das rédeas se dá pelo recurso à rememoração. No 
primeiro, ao encontrar com Germán, Eulália inicia sua con-
versa, que consiste no romance, contando-lhe sua chegada 
ao povoado e um passeio pela montanha. Aí, no começo 
da noite estava ela perdida na escuridão, quando vê um 
cavalo que passa a galope, levando um homem vestido de 
negro. A visão insólita, que interpreta como a aparição da 
morte, dá a ela referências para orientar-se no espaço, para 
encontrar o caminho de volta e poder retornar à casa da 
avó cuja agonia ocupa toda a noite, demarcando o tempo 
de duração do romance. A moldura para o discurso me-
morialista, dada no início da obra, demonstra a preocupa-
ção com as notações referenciais, mas estas não chegam a 
provocar incoerências na construção, ao contrário, ajudam 
a criar um movimento ascendente. No entanto, ao final, 
depois de lermos um texto complexo que sonda os enla-
ces entre monólogo, rememoração e diálogo, a observação 
sobre o amanhecer quebra o romance. Certamente, muitos 
leitores desejariam apagar essa alusão ao mundo objetivo, 
com seus banais parâmetros temporais.

Em El cuarto de atrás, a mesma fratura também se co-
loca, ainda que de forma mais tênue. E quanto a este texto, 
deve-se considerar que, apesar de publicado três anos após 
a morte de Franco, o romance foi concebido, como reve-
la a própria autora na tarde em que a televisão espanhola 
transmitia as imagens do enterro do ditador.

A história se passa em uma noite chuvosa, na qual 
uma escritora recebe em seu apartamento a visita de um 
homem que viera entrevistá-la. O diálogo se estabelece e 
desperta na personagem-narradora a rememoração cujo 
produto integral somente nós conhecemos, uma vez que 
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longos momentos de introspecção não se materializam 
como fala. Nessa conversa, na qual o efetivo interlocutor é 
o leitor, a narradora recupera momentos significativos de 
sua vida, resgatando não só sua relação com a ficção, mas 
também sua formação. Do diálogo entre a sala do aparta-
mento e o quarto dos fundos, onde brincavam as crianças, 
resulta a relação da narradora com a fantasia: os contos de 
fada, os folhetins da casa da Galícia ou o primeiro filme. 
Na mesma trilha, o leitor pode conhecer também as pri-
meiras investidas da personagem na atividade de fabular: 
a ficção composta com a amiga do colégio que dera origem 
à ilha de Bergai. O espaço das brincadeiras infantis pontua 
todo o romance e tanto sua descrição como sua significação 
completam-se apenas no final do texto. Assim, a liberdade 
do quarto constitui uma moldura para esta autobiografia 
ficcional de Carmen Martín Gaite em que é possível ras-
trear relações entre suas experiências e seus textos, ou seja, 
um exame da interferência da contradição entre o tira y 
afloja na composição de suas obras. Mas esse mundo do 
livre trânsito pela memória é quebrado também neste ro-
mance pelo amanhecer, que coloca a narradora com o pé 
no chão e a leva a retomar a atitude contida, a necessidade 
de encaixar o prazer da especulação em um determinado 
momento e espaço da vida social coletiva.

Para comprovar a hipótese de ser o tormento entre 
tirar y aflojar um modo de produção literária da ditadura, 
poderia aqui chamar a atenção para o fato de que a vivên-
cia da democracia –inaugurada com a morte de Franco em 
1975 – parece ter levado a autora a experimentar a resistên-
cia dos limites entre gêneros. No novo contexto político, 
escreveu ela um ensaio que discute as fronteiras entre texto 
crítico e ficção – El cuento de nunca acabar–; publicou Usos 
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amorosos de la postguerra española, confessamente escrito 
como decorrência do romance El cuarto de atrás e, para cul-
minar esse processo, a autora parece ter-se entregado a his-
tórias cujo andamento recria o universo dos contos de fada 
–El pastel del diablo e El castillo de las tres murallas, ambos 
de 1986. Como se não bastasse, explorou o veio da sátira, 
tão fecundo na literatura espanhola, associado também aos 
contos infantis: em 1991, publicou Caperucita en Manhattan.

Certamente o clima arejado da democracia e do pro-
gresso econômico da Espanha, nos quinze anos posteriores 
à morte de Franco, combinados à experiência do ensaio e 
da liberdade dos contos de fada foram importantes para a 
composição do último livro da autora – Nubosidad variable, 
publicado em maio de 1992. O romance consiste em duas 
narrativas escritas por duas mulheres maduras que, depois 
de um casual encontro, combinam trocarem cartas para 
compartilharem suas trajetórias e retomarem a amizade 
interrompida desde os tempos em que haviam sido com-
panheiras de colégio. A viagem de uma delas interrompe 
o fluxo normal da correspondência, mas não a atividade 
de escrever, à qual ambas se dedicam integralmente. So-
mente ao final da obra as duas personagens-narradoras se 
reencontram, trocam entre si os textos e editam o romance, 
responsabilizando-se ambas pela ordem de alternância dos 
capítulos e, portanto, pela suposta produção de um texto a 
quatro mãos.

É importante observar que Nubosidad variable estabe-
lece um diálogo efetivo com os modelos da narrativa ro-
manesca, modo tão fecundo da literatura estimuladora da 
evasão. Isto se dá tanto na forma de alusão explícita a obras 
– O morro dos ventos uivantes e romances policiais contem-
porâneos – como no uso de elementos caros ao romanesco, 
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tais como coincidências, suspense, sonhos premonitórios. 
No entanto, Carmen Martín Gaite combina estas formas de 
feições arcaicas aos procedimentos próprios da pauta da 
narrativa contemporânea, como a livre associação, o fluxo 
de consciência, as histórias fragmentárias e a multiplicida-
de de pontos de vista. Da articulação destes procedimen-
tos resulta uma obra que mergulha no desejo de evasão 
e viabiliza seu pleno exercício ao mesmo tempo em que 
expõe a implacável consciência do dilaceramento do ho-
mem contemporâneo cujo imaginário se caracterizaria pela 
nostalgia de heróis poderosos.

Pode-se dizer que nesta última obra Carmen Martín 
Gaite superou a tensão formal característica de suas obras 
produzidas durante a ditadura e integrou ao perfil de sua 
narrativa os veios mais explorados da literatura espanhola 
escrita no contexto da democracia, produção esta cujo re-
presentante mais conhecido no Brasil é Eduardo Mendoza. 
Assim, acompanhando o compasso da narrativa de nossos 
dias, a autora reafirma seu vigor. E vale observar que isto 
não aconteceu com narradores consagrados de sua gera-
ção, bastando lembrar o caráter pouco inovador das últi-
mas obras de Camilo José Cela ou Miguel Delibes.

Referências:
ALDECOA, Josefina. Los niños de la guerra. Madrid: Anaya, 1983.

DELIBES, Miguel. La censura de prensa en los años 4. In La cen-
sura de prensa en los años 40 y otros ensayos. Valladolid: Ambito, 
1985, pp. 5-30.

GOYTISOLO, Juan. Los escritores españoles frente al toro de la 
censura. In El furgón de cola. 2. ed. Barcelona: Seix-Barral, 1982, 
pp. 51-61.



464 Antonio R. EstEvEs  •  MAgnóliA BRAsil BARBosA do nAsciMEnto (oRgs.)

MARTÍN GAITE, Carmen. Un aviso: ha muerto Ignacio Aldecoa. 
In La búsqueda del interlocutor y otras búsquedas. Madrid: Nostro-
mo, 1973, pp. 27-39.

MARTÍN GAITE, Carmen. Caperucita en Manhattan. Madrid: Si-
ruela, 1990.

MARTÍN GAITE, Carmen. El castillo de las tres murallas. In Dos 
relatos fantásticos. Barcelona: Lumen, 1986, pp. 7-77. 

MARTÍN GAITE, Carmen. El cuarto de atrás. 2. ed. Barcelona: 
Destino, 1978.

MARTÍN GAITE, Carmen. El cuento de nunca acabar. Barcelona: 
Destino, 1985.

MARTÍN GAITE, Carmen. El pastel del diablo. In Dos relatos fan-
tásticos. Barcelona: Lumen, 1986, pp. 79-172.

MARTÍN GAITE, Carmen. Entre visillos. 10. ed. Barcelona: Des-
tino, 1989.

MARTÍN GAITE, Carmen. Fragmentos de interior. 4. ed. Barcelo-
na: Destino, 1989.

MARTÍN GAITE, Carmen. Nubosidad variable. Barcelona: Ana-
grama, 1992. 

MARTÍN GAITE, Carmen. Prólogo. In Cuentos completos. 3. ed. 
Madrid: Alianza, 1981a, pp. 7-9.

MARTÍN GAITE, Carmen. Retahílas. 3. ed. Barcelona: Destino, 
1984.

MARTÍN GAITE, Carmen. Ritmo lento. 3. ed. Barcelona: Brugue-
ra, 1981b.

MARTÍN GAITE, Carmen. Usos amorosos de la postguerra española. 
Barcelona: Anagrama, 1987.

SANZ VILLANUEVA, Santos. Historia de la novela social española. 
Madrid: Alhambra, 1986. 



HispAnisMo à BRAsilEiRA 465

SOBEJANO, Gonzalo. Novela española de nuestro tiempo (en bus-
ca del pueblo perdido). 2vols. Madrid: Editorial Prensa Española, 
1970.

SOLDEVILA DURANTE, Ignacio. Historia de la literatura española 
actual. La novela desde 1936. Madrid: Alhambra, 1980.





SoBRE oS AutoRES

Adrián Pablo Fanjul
Professor de língua espanhola do Departamento de Letras Moder-
nas da FFLCH da Universidade de São Paula é doutor em Linguís-
tica e Língua Portuguesa pela UNESP-Araraquara. Pesquisador do 
CNPq, estuda a proximidade entre o português e o espanhol na 
América, focalizando o plano discursivo e os processos enunciati-
vos. Publicou artigos em revistas científicas de diversos países do 
mundo, com avaliação de pares. É autor e organizador de vários 
livros na especialidade, dentre os quais vale pena destacar Português 
e Espanhol: línguas próximas sob o olhar discursivo (2002) e El español en 
Brasil. Investigación, enseñanza, políticas (Buenos Aires, 2009), organi-
zado juntamente com Maite Celada. Foi presidente da Associação 
Brasileira de Hispanistas no biênio 2010-2012.

Ana Lúcia Trevisan
Professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é doutora em 
Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana pela 
Universidade de São Paulo, com a tese O espelho fragmentado: a cons-
trução crítica da História em Terra Nostra de Carlos Fuentes, sob orien-
tação de Mario Miguel González. Atua em diversos temas: literatura 
comparada, narrativa latino-americana contemporânea, fronteiras e 
identidades culturais, relações dialógicas do discurso histórico e do 
discurso literário; e os limites do fantástico e do mitologismo. Possui 
vasta produção científica entre artigos, livros e capítulos de livros 
publicados no Brasil e no exterior, dentre os quais merece destaque 
o livro O espelho fragmentado de Carlos Fuentes (2008).

Antônio R. Esteves
Professor da FCL-UNESP, Campus de Assis, livre-docente em Lite-
ratura Comparada, é doutor em Língua Espanhola e Literaturas Es-
panhola e Hispano-Americana pela Universidade de São Paulo com 
a tese Lope de Aguirre: da história para a literatura, sob a orientação 



468 Antonio R. EstEvEs  •  MAgnóliA BRAsil BARBosA do nAsciMEnto (oRgs.)

de Mario Miguel González. Foi presidente da APEESP (1990-1993), 
vice-presidente da ABH (2000-2004) e presidente da ABH (2008-
2010). Estudioso do romance histórico contemporâneo, de literatura 
comparada e das relações literárias interamericanas, publicou vários 
trabalhos entre livros, capítulos de livros e artigos, no Brasil e no 
exterior. Vale a pena mencionar Narrativa espanhola contemporânea: 
Leituras (do lado de cá...) (2012), organizado com Magnólia B. B. Nas-
cimento e Silvia Cárcamo e a tradução ao português, do Lazarillo de 
Tormes, em conjunto com Heloisa Costa Milton (2005).

Célia Navarro Flores
Professora da Universidade Federal de Sergipe, é doutora em Lín-
gua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana pela 
Universidade de São Paulo, com a tese Da palavra ao traço: Dom Qui-
xote, Sancho Pança e Dulcinéia del Toboso, sob orientação de Mario Mi-
guel González. Atua em literatura espanhola, principalmente nos 
seguintes temas: iconografia de Dom Quixote, recepção do Quixote 
no Brasil, e relações entre literatura espanhola e literatura brasileira. 
Possui vasta produção científica entre artigos, livros e capítulos de 
livros publicados no Brasil e no exterior, dentre os quais merece des-
taque o livro Carlos Drummond de Andrade: o Cavaleiro de Tristíssima 
Figura (2008).

Graciela Ravetti
Doutora em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispa-
no-Americana pela Universidade de São Paulo, é Professora Titu-
lar da Faculdade de Letras da UFMG, na qual foi eleita Diretora 
para o período 2014-2018. Pesquisadora do CNPq e da Fapemig, 
foi Pesquisadora visitante no Queen Mary, University of London. 
Possui vasta produção acadêmico-científica entre livros, capítulos 
de livros e artigos publicados em periódicos especializados, no 
Brasil e no exterior. Merece destaque o livro Nem pedra na pedra, 
nem ar no ar. Ensaios de Literatura latino-americana (2011). Possui 
grande experiência na área de Letras, principalmente nos seguin-
tes temas: teoria e critica da literatura, América Latina, literatura 
argentina. Foi presidente da Associação Brasileira de Hispanistas 
no biênio 2006-2008.



HispAnisMo à BRAsilEiRA 469

Heloísa Costa Milton
Professora aposentada da FCL-UNESP, Campus de Assis, é doutora 
em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-America-
na pela Universidade de São Paulo, com a tese As histórias da história. 
Retratos literários de Cristóvão Colombo, sob a orientação de Mario Mi-
guel González. Estudiosa do romance histórico hispano-americano 
contemporâneo, de literatura comparada e das relações literárias 
interamericanas, publicou vários trabalhos entre livros, capítulos de 
livros e artigos. Entre os livros, se destaca a tradução ao português 
do Lazarillo de Tormes, em conjunto com Antonio R. Esteves (2005).

Joyce Rodrigues Ferraz infante
Professora da Universidade Federal de São Carlos, é doutora em 
Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana 
pela Universidade de São Paulo, com a tese O lugar do esperpento: 
Ramón del Valle-Inclán como encenador no contexto do teatro europeu 
moderno, sob orientação de Mario Miguel González. Dedica seus 
estudos à literatura espanhola e possui vasta produção científica 
entre artigos, livros e capítulos de livros publicados no Brasil e no 
exterior, dentre os quais merece destaque a edição, tradução e en-
saio introdutório da edição bilíngue de Luces de Bohemia, de Ramón 
del Valle Inclán (2001).

Luciana Maria Almeida de Freitas
Professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal Flu-
minense, é doutora em Letras Neolatinas (Língua Espanhola) pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi coordenadora institu-
cional do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD 2012 e PNLD 
2014) de Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol). Seu campo de pes-
quisa envolve temas de educação linguística e formação docente, 
especialmente em espanhol. Possui ampla produção acadêmico-
-científica que inclui artigos, livros e capítulos de livros. Foi membro 
da Comissão Permanente de Acompanhamento da Implantação do 
Espanhol no Sistema Educativo Brasileiro – COPESBRA, entre 2009 
e 2011. Foi presidente da Associação de Professores de Espanhol do 
Estado do Rio de Janeiro–APEERJ entre 2006 e 20012 e é presidente 
da Associação Brasileira de Hispanistas no biênio 2012-2014.



470 Antonio R. EstEvEs  •  MAgnóliA BRAsil BARBosA do nAsciMEnto (oRgs.)

Lygia Rodrigues vianna Peres
Professora aposentada da Universidade Federal Fluminense, é dou-
tora em Língua Espanhola, Literatura Espanhola e Literatura His-
pano-americana pela Universidade de São Paulo, com a tese O Ma-
ravilhoso no Teatro de Calderón de la Barca: sonhos, visões, aparições, sob 
orientação de Mario Miguel González. Dedica-se ao estudo do teatro 
do Siglo de Oro espanhol e possui diversos trabalhos, entre artigos, 
livros e capítulos de livros, publicados no Brasil e no exterior. Dentre 
seus livros, destaca-se a organização de Monstruos y prodigios en la 
literatura hispánica (2009), juntamente com Mariela Insúa.

Magnólia Brasil Barbosa do Nascimento
Professora aposentada da Universidade Federal Fluminense, é dou-
tora em Língua Espanhola, Literatura Espanhola e Literatura Hispa-
no-americana pela Universidade de São Paulo, com a tese O diálogo 
impossível: a ficção de Miguel Delibes e a sociedade espanhola do pós-guer-
ra, sob a orientação de Mario Miguel González. Dedica-se ao estu-
do da literatura espanhola contemporânea, com diversos trabalhos 
publicados no Brasil e no exterior, entre artigos, livros e capítulos 
de livros. Entre os livros, se destacam O diálogo impossível: a ficção de 
Miguel Delibes e a sociedade espanhola no franquismo (2001) e Narrativa 
espanhola contemporânea: Leituras (do lado de cá...) (2012), organizado 
com Antonio R. Esteves e Silvia Cárcamo. Foi vice-presidente da As-
sociação Brasileira de Hispanistas no biênio 2004-2006.

Marcia Paraquett
Professora aposentada da Universidade Federal Fluminense, atual-
mente é professora da Universidade Federal da Bahia. Possui Doutora-
do em Língua Espanhola, Literatura Espanhola e Hispano-Americana 
pela Universidade de São Paulo, com a tese Destru(r)ir: riso e vozes múl-
tiplas em Jaguar en Llamas, sob a orientação de Mario Miguel González. 
Desenvolve pesquisa sobre ensino/aprendizagem de línguas, forma-
ção de professores, abordagem intercultural e políticas linguísticas, em 
particular referentes ao espanhol como língua estrangeira (E/LE) no 
Brasil. Possui ampla produção acadêmico-científica entre artigos, livros 
e capítulos de livros. Merece destaque sua participação no livro orga-
nizado por Cristiano S. Barros e Elzimar G. M. Costa: Espanhol: ensino 
médio, publicado pelo Ministério da Educação, Secretaria de Educação 
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Básica, em 2010, com o texto “Multiculturalismo, interculturalismo e 
ensino/aprendizagem de espanhol para brasileiros”.

Margareth Santos
Professora de literatura espanhola do Departamento de Letras Mo-
dernas da FFLCH da Universidade de São Paulo, é doutora em Lín-
gua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana, por 
essa mesma universidade. Suas linhas de trabalho compreendem 
o exame das relações entre literatura, arte e história no Século XX, 
tanto na Espanha como no contexto ibero-americano na produção 
vinculada à Guerra Civil Espanhola e à pós-guerra civil espanhola. 
Possui diversos trabalhos, entre artigos, livros e capítulos de livros, 
publicados no Brasil e no exterior, dentre os quais merece destaque 
o livro Desastres do pós-guerra civil espanhola (2012).

Maria Augusta da Costa vieira
Professora de literatura espanhola do Departamento de Letras Mo-
dernas da FFLCH, da Universidade de São Paulo, é doutora em Lín-
gua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana, por 
essa mesma universidade, com a Tese Obliqüidades do Engenhoso Ca-
valeiro Dom Quixote de la Mancha – auto-referencialidade textual e cons-
trução da personagem, sob a orientação de Mario Miguel González. 
Livre-docente em Literatura Espanhola, é bolsista do CNPq. Dedica-
-se ao estudo da literatura espanhola dos séculos XVI e XVII, em 
particular, na obra de Miguel de Cervantes. Possui vasta produção 
científica, entre artigos, livros ou capítulos de livros, publicados no 
Brasil e no exterior. Entre os livros, vale a pena destacar O dito pelo 
não dito: paradoxos de dom Quixote (1998) e A narrativa engenhosa de 
Miguel de Cervantes: estudos cervantinos e recepção do Quixote no Brasil 
(2012), merecedor do Premio Jabuti 2013, na categoria teoria e crítica 
literária. De 2002 a 2007 foi membro da Diretoria da Asociación In-
ternacional de Hispanistas e a partir de 2009 é membro da Diretoria 
da Asociación de Cervantistas.

María de la Concepción Piñero Valverde
Professora Titular aposentada de literatura espanhola do Departa-
mento de Letras Modernas da FFLCH, da Universidade de São Paulo, 
é doutora em Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-
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-Americana e livre-docente em Literatura Espanhola, por essa mesma 
universidade. Seu campo de pesquisa concentra-se na épica medieval 
espanhola, na literatura dos Séculos de Ouro e nas relações culturais 
entre Brasil e Espanha. Possui vasta produção científica, entre artigos, 
livros ou capítulos de livros, publicados no Brasil e no exterior. Entre 
os livros, vale a pena destacar Poesia e fronteira no Poema de Mio Cid 
(2010); Juan Valera: A poesia do Brasil (1996) e cosas de españa em Ma-
chado de Assis e outros temas hispano-brasileiros (2000).

Neide González
Professora aposentada de língua espanhola do Departamento de Le-
tras Modernas da FFLCH, da Universidade de São Paulo, é doutora 
em Linguística por essa mesma universidade. Atualmente é profes-
sora visitante da Universidad Nacional de Córdoba, na Argentina. 
Atua em vários campos da linguística: aquisição/aprendizagem de 
línguas; ensino/aprendizagem de espanhol; linguística contrastiva 
e política linguística, contando com vasta lista de publicações en-
tre artigos, livros e capítulos de livros, no Brasil e no exterior. Entre 
seus livros vale a pena citar o Diccionario Esencial español-portugués/
português-espanhol (Madrid, 2006), juntamente com Francisco More-
no. É coautora das Orientações Curriculares para o Ensino Médio (Lin-
guagens, Códigos e suas Tecnologias: Conhecimentos de Espanhol, 
MEC-SEB, 2006) e tem se dedicado à análise crítica de materiais di-
dáticos para o ensino de espanhol (Ensino Fundamental e Médio) 
como representante da área de línguas estrangeiras na Comissão 
Técnica do PNLD 2011, Ensino Fundamental, e avaliadora do PN-
LEM 2012.

Romilda Mochiuti
Professora de língua espanhola do Centro de Línguas da Univer-
sidade Estadual de Campinas–UNICAMP, é doutora em Língua e 
Literatura Espanhola e Hispano-americana pela Universidade de 
São Paulo, com a tese Penelopéias silentes, sob a orientação de Mario 
Miguel González. Foi professora de literatura espanhola e hispano-
-americana na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo até ju-
lho de 2007. Atualmente sua pesquisa se concentra em ensino de 
ELE no contexto brasileiro; uso de NTICs e ambientes virtuais no 
ensino de ELE; o texto literário no contexto de ensino de ELE. Entre 
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suas publicações, destaca-se “De Cervantes a Rulfo: Un estudio de la 
mujer en el triángulo amoroso”, publicado nas Actas del XV Congreso 
de la AIH (México: Fondo de Cultura Económica, 2007).

Roseli Barros Cunha
Professora da Universidade Federal do Ceará, é doutora em Língua 
Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana pela Uni-
versidade de São Paulo, com a tese Transculturação narrativa: seu per-
curso na obra crítica de Ángel Rama, sob orientação de Mario Miguel 
González. Dedica seus estudos à produção literária e cultural na 
América Latina e à tradução literária, com vasta produção científica 
entre artigos, livros e capítulos de livros. Dentre suas publicações 
vale a pena mencionar o livro Transculturação narrativa: seu percurso 
na obra crítica de Ángel Rama (2008).

Silvia Cárcamo
Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre e 
doutora em Letras Neolatinas pela mesma Universidade. Espe-
cialista em literaturas hispânicas, dedica sua pesquisa à literatu-
ra espanhola (a narrativa e o ensaio contemporâneos) e literatura 
hispano-americana, com interesse nas vinculações entre literatura e 
sociedade. Possui vasta produção acadêmico-científica entre livros, 
capítulos de livros e artigos publicados em periódicos especializa-
dos, no Brasil e no exterior. Entre os livros, se destaca Narrativa espa-
nhola contemporânea: Leituras (do lado de cá...) (2012), organizado com 
Antônio R. Esteves e Magnólia B. B. do Nascimento. Foi presidente 
da Associação Brasileira de Hispanistas no biênio 2004-2006.

Suely Reis Pinheiro
Professora aposentada da Universidade Federal Fluminense, é dou-
tora em Literaturas Espanhola e Hispano-Americana pela Universi-
dade de São Paulo com a tese Carlitos: a paródia gestual do herói, sob a 
orientação de Mario Miguel González. Publicou vários trabalhos no 
Brasil e no exterior, entre os quais se destaca o livro Do riso e da luta 
– Ensaios sobre Manuel Scorza (2011), juntamente com Cláudia Luna. 
É editora da revista virtual Hispanista.

Valéria De Marco
Professora Titular de literatura espanhola do Departamento de Letras 
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Modernas da FFLCH, da Universidade de São Paulo, é doutora em 
Teoria Literária e Literatura Comparada e livre-docente em Litera-
tura Espanhola, por essa mesma universidade. Suas pesquisas con-
centram-se na narrativa espanhola contemporânea; romance de pós-
-Guerra Civil Espanhola; literatura e mulher; e a obra de Max Aub. 
Possui vasta produção científica, entre artigos, livros ou capítulos de 
livros, publicados no Brasil e no exterior. Entre os livros, vale a pena 
destacar a organização, com introdução e notas, de Campo francés, de 
Max Aub, para a Colección Clásicos Castalia (Madrid, 2008).


