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Resumo 

 

O romance espanhol Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, cuja 

primeira parte foi publicada em 1605, na Espanha, atingiu e atinge, até os dias de hoje, 

público leitor imensurável, tendo sido traduzido para diversas línguas. Ao longo dos quatro 

séculos que se passaram, a obra adquiriu sua própria história, considerada a partir do âmbito 

cultural, ou seja, a partir das tendências que aproximaram leitores/críticos e obra. Nesta 

dissertação, intitulada Salvo engano, animal imperfeito: a representação do feminino em Dom 

Quixote, não nos limitamos a descrever o romance cervantino apenas sob o ponto de vista da 

Crítica Literária. Com o apoio dos Estudos Culturais, propomos algumas reflexões que 

tangem outros campos das Ciências Humanas, como a História e a Filosofia. Além de 

descrever a obra a partir de definições já estabelecidas pela Crítica Literária, que o consagra 

como romance moderno, recortamos o nosso objeto a fim de analisar as representações do 

feminino ali contidas. A representação da mulher na Literatura nos leva a pensar como a 

condição feminina é exposta nos aparatos da cultura. Em Dom Quixote, especialmente, o 

feminino constitui-se como tema problemático, visto que determinações jurídicas e culturais 

incidem sobre o comportamento das mulheres. Embora se trate de uma obra de ficção, o texto 

apresenta situações pertinentes para pensar alguns conceitos que perpassam o discurso 

feminino: emancipação, individualidade e subjetividade (da linguagem). Desta forma, 

propomos investigar a representatividade das personagens femininas na primeira parte do 

Quixote, considerando os dispositivos da linguagem e da narrativa que tornam possível a 

concepção das personagens e do gênero romanescos. Considerando as edições ilustradas do 

século XIX, analisamos também o feminino em representações iconográficas de dois 

ilustradores franceses, Gustave Doré e Tony Johannot. Amparados por conceitos e definições 

da Semiótica, verificamos em que medida a linguagem não -verbal, em sua relação com a 

linguagem verbal, garante o processo comunicativo da representação do feminino. 

 

Palavras-chave: Dom Quixote; romance moderno; feminino; iconografia; semiótica. 
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Abstract  

 

The spanish novel Don Quixote of La Mancha, of Miguel de Cervantes whose first part was 

published in 1605 in Spain, has reached and continues to achieve immeasurable number of 

readers, it has been translated into several languages. Over the four centuries that followed, 

the novel by Cervantes acquired its own history, considered from the cultural realm, namely 

from the trends that brought readers / critics and text. With the support of cultural studies, in 

this paper entitled Not mistaken: the female representation in Don Quixote, we do not study 

the novel only from the point of view of literary criticism, but we propose some reflections 

that concern other fields of the humanities, such as history and philosophy. In addition to 

describing the novel from definitions established by the Literary Criticism, which establishes 

it as a modern novel, we cut our object in order to analyse the representations of the female. 

The representation of women in literature leads us to reflect on how women´s condition has 

been exposed in the culture apparatus. In Don Quixote, especially, the female is constituted as 

problematic issue because legal and cultural determinations focus on women's behaviour. 

Although the novel is a fictional text, it presents relevant situations to think about some 

concepts that underlie the female speech: emancipation, individuality, subjectivity (the 

language). Thus, we propose to investigate the condition of the female characters of the 

Quixote, considering the devices of language and narrative that make possible the design of 

the novelistic genre. Given the illustrated editions of the novel by Cervantes of the nineteenth 

century, we also analysed the feminine in iconographic representations by two French 

illustrators, Gustave Doré and Tony Johannot. Supported by concepts and Semiotics 

definitions, we verified to what extent the non-verbal language in its relationship with verbal 

language recognize the communication process of feminine gender representation.  

 

Keywords: Don Quixote; modern novel; female; iconography; semiotics. 
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Introdução  

 

                                                   One end at least hath been attained; my mind 

          Hath been revived, and if this genial mood 

          Desert me not, forthwith shall be brought down 

          Through later years the story of my life. 

          The road lies plain before me; -'tis a theme 

          Single and of determined bounds; and hence                  

          I choose it rather at this time, than work 

          Of ampler or more varied argument, 

          Where I might be discomfited and lost: 

          And certain hopes are with me, that to thee 

          This labour will be welcome, honoured Friend! 

 

 

Miguel de Cervantes Saavedra (1547 -1616), autor de Dom Quixote de la Mancha entre outras 

obras, foi um emblemático homem de seu tempo. Hoje o reconhecemos através de sua autoria, 

mas a sua vida pessoal também já foi tema de pesquisas biográficas. Cervantes nasceu na 

Espanha, num Município chamado Acalá de Henares. Na juventude estudou Gramática e 

Latim em uma Escola Jesuíta, em Sevilha. Antes de ser um mero coletor de impostos, Miguel 

de Cervantes serviu à infantaria do Rei Felipe II, junto ao seu irmão Rodrigo. Instituído como 

soldado da Armada dos Cristãos, Cervantes atuou como combatente ao domínio turco, na 

aclamada Batalha de Lepanto. Nesse entremês, fora perseguido pelos piratas argelinos e 

trancado em cativeiro durante cinco anos em Argel. Sua produção artística é contida de 

dramas, contos, diários de campo e alguns versos. Sabe-se, no entanto, que o Quixote, sua 

obra de maior destaque, foi possivelmente escrito em condições perturbadoras. Embora não 

haja provas de que uma boa parte do romance tenha sido escrita numa cela de prisão, é 

incontestável que, entre 1605 a 1615, os anos da produção da segunda parte do Quixote, 

tenham sido um trecho extremamente conturbado da vida de Miguel.  

 

É muito comum que as pesquisas que são feitas a partir de obras literárias estejam sujeitas ao 

envolvimento emocional do pesquisador; afinal de contas, a literatura é um fenômeno que 

também se presta ao puro entretenimento. Tal envolvimento, ao contrário do que muitos 

cientistas radicalmente objetivistas pensariam, não empobrece a pesquisa e nem deforma o 

objeto. Ademais, é sempre bom lembrar que o romance é um produto da linguagem e que a 
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linguagem, por sua vez, é um instrumento comum a todos os seres humanos. Sendo assim, 

seria pouco interessante estudar qualquer coisa a respeito de Literatura se não fosse através 

das perspectivas da Linguagem –sistema de signos mais ou menos codificados que garantem a 

comunicação dos seres. Obviamente, o pesquisador que estuda alguma Literatura não irá dizer 

que escolheu o romance simplesmente porque gostou de o ter lido. Sua motivação não é 

apenas uma questão de gosto, embora suas afinidades pessoais possam motivar uma primeira 

leitura descompromissada de certa obra, antes mesmo dela se tornar seu objeto de pesquisa.  

 

Assim, menos ou mais estreito, o envolvimento do pesquisador com a obra sempre será 

importante. E, seja como for, o pesquisador nunca estará na posição do cientista 

completamente objetivo. Em primeiro lugar porque sendo a literatura um fenômeno da 

linguagem, a sua significação sempre estará sujeita a referências contextuais do leitor-

pesquisador. Mesmo que críticos e teóricos já consagrados lhe sirvam como mediadores, o 

pesquisador ainda precisará atuar como um cambiante entre as suas próprias referências e as 

referências do crítico. Além disso, é necessário que o pesquisador recorte o seu objeto. E tal 

processo envolve a posição subjetiva do pesquisador, na medida em que ele deve lançar mão 

das próprias experiências, sejam elas científicas ou não, para inferir um tema, uma hipótese ou 

algum problema sujeitos a ampliação.  

 

O primeiro motivo que nos levou ao Quixote, como pesquisadores de uma Linha de pesquisa 

sobre Linguagem e Memória Cultural, foi a necessidade de ter tornada clara essa modernidade 

que lhe é atribuída, sempre. Mas também nos chamou atenção o fato de haver um romance 

espanhol do século XVII repleto de personagens femininas que funcionavam como 

ideogramas. Só depois, percebemos que a explicação dessa modernidade romanesca estaria 

exatamente na configuração dessas mesmas personagens.  

 

A modernidade, como termo adjacente do Quixote, flutua por campos diversos; tanto no 

pensamento pós-moderno de Michel Foucault como na crítica literária é possível encontrar 

perspectivas sobre “a modernidade” do romance cervantino. Com o desdobramento dessas 

investigações, outras observações surgiram, daí as tantas interpretações críticas que 

modificaram o modo como o Quixote é lido por nós hoje. Uma delas, talvez a mais 
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importante, é o romantismo europeu que, com suas mentalidades e projetos intelectuais, 

modificou as edições das estantes das nossas bibliotecas e livrarias. Não por acaso há tantas 

edições ilustradas por Tony Johannot e Gustave Doré. No último capítulo da dissertação, 

analisamos as cenas e a presença feminina iconográfica, a fim de descobrir o que talvez esteja 

implícito e verificar como essas imagens corroboram a representação do feminino no Quixote. 

As ilustrações, como xilogravura (Tony Johannot) de topo ou litogravuras (Gustave Doré), 

são imagens intercaladas ao texto literário. Esta prática de impressão, difundida no século 

XIX facilitou a circulação de famosos títulos canônicos, como As Fábulas de La Fontaine, A 

Divina Comédia, Notre Dame de Paris, Dom Quixote e Os Sofrimentos do Jovem Werther. As 

criações de Doré, especialmente, são notáveis manifestações da subjetividade romântica.  

 

Conforme Jean Canavaggio (2005), os projetos iconográficos, sobretudo os de Tony Johannot 

e de Gustave Doré, constituíram um vetor essencial de divulgação. Provavelmente a 

possibilidade de ligar texto e imagem aproximou os leitores “comuns” ao texto impresso, pois 

as obras ilustradas agradaram ao público-leitor em geral. A imagem-narrativa, com seus 

traços limpos e contornos definidos, oferece uma leitura imediata para captar a atenção e o 

interesse do leitor não necessariamente formado nas artes do desenho. Segundo Aleida 

Assmann (2011), as imagens são meios legítimos de transmissão cultural. Para a autora, as 

imagens funcionam como materiais brutos para a recordação. Nesse sentido, as cenas das 

mulheres da primeira parte do Quixote, representadas pela iconografia, funcionam como 

recipientes narrativos em que são encontradas as passagens consideradas mais significativas 

pelo artista. Naturalmente, essas imagens estão carregadas das interpretações românticas 

dadas ao Quixote no século XIX. Para analisar a visualidade das imagens utilizamos as 

abordagens semiológicas, desenvolvidas por Roland Barthes e Martine Joly. Nesse sentido, 

buscamos relativizar a própria interpretação da imagem ao mesmo tempo em que buscávamos 

as significações justamente definidas pelas marcas de ausência. Como a iconografia, nesse 

caso, deve ser conhecida como o “produto final” da interpretação romântica eurocêntrica, ao 

analisar as imagens, redescobríamos também as tendências estéticas que orientavam a 

representação da mulher na literatura no século XIX.   

 

Nesta dissertação, atualizamos em boa medida o estado moderno de Dom Quixote de la  
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Mancha sem que, no entanto, as implicaturas metodológicas de tal exercício fossem 

negligenciadas. Analisamos a representação feminina no romance, a partir da discursividade 

típica do gênero romanesco e investigamos a representação iconográfica das personagens 

femininas da primeira parte do livro enquanto sistemas semióticos. Não se constituiu como 

nosso principal interesse revisar toda a fortuna crítica da recepção do Quixote, de modo que 

pudesse ser estabelecido um estudo historiográfico exemplar sobre as recepções e as edições 

do romance, desde o momento de sua gênese até a atualidade. No entanto, fizemos referência 

a alguns pesquisadores fundamentais que se dedicam a recepção da obra, principalmente nos 

momentos em que era preciso evidenciar certas condições de produção do romance de 

Cervantes –na medida em que essas informações eram extremamente necessárias ao 

esclarecimento de algumas questões, como a disposição de determinados capítulos no livro e 

a presença das histórias intercaladas.  

 

O critério que usamos para selecionar nosso aparato bibliográfico, no que se refere à fortuna 

crítica em geral, foi a verificação dos temas já desenvolvidos /publicados e a correspondência 

desses estudos aos nossos problemas e hipóteses. Ademais, estivemos desde sempre 

orientados pelo recorte que fizemos da obra: o modo como se dá a representação das 

personagens femininas do Quixote, tão polêmicas e tão modernas; modernas não somente 

porque expressam comportamentos e atitudes distintas, mas sobretudo porque se configuram 

como sujeitos extremamente necessários ao entendimento da concepção do romance moderno. 

Colocadas sob o plano da enunciação discursiva, tais personagens passam de simples 

personas, necessárias a qualquer enredo, às categorias de sujeitos e objetos do discurso 

romanesco –a partir das quais é possível observar o processo estético da criação verbal.  

Finalmente, o que nos motivou foi poder encontrar nessas representações femininas um dos 

meios adequados para se pensar (e se preservar) o caráter moderno do romance de Cervantes.  

 

 

Para o historiador Jacques Le Goff (2013, p. 164), “a palavra ‘moderno’ nasceu com a queda 

do Império Romano, no século V; a periodização da história em antiga, medieval e moderna 

instaura-se no século XVI”. Por tais definições entendemos que a temporalidade da 

Antiguidade Clássica e de seus artefatos culturais são como pontos de referência nos quais os 

modernos costumavam se apoiar para delimitar o conceito de modernidade do século XVI. 

Essa noção de modernidade pode ser entendida como uma progressão por evolução retilínea 

que cria como consequência o distanciamento consciente da cultura antiga (greco-romana). 
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Talvez seja bastante comum que a periodização da história seja também um ponto de partida 

para se pensar a literatura até a sua contemporaneidade. Mas quando notamos essas 

pressuposições observamos que a História não se impõe como um roteiro pelo qual o estudo 

da obra de arte irá se orientar. No entanto, ela garante, por meio de coincidências, que a forma 

da obra de arte possa concentrar em si algumas condições enquanto marcas estéticas que 

denunciam o regime representacional de determinada época. Como exemplo dessas 

condições, podemos citar o gênero, tal como hoje o conhecemos, pré-determinados e 

adequados às formas de representação: Épico, Lírico e Dramático. Ora, vimos nas elucidações 

contidas da Poética de Homero que qualquer composição que não estivesse claramente 

disposta em alguma dessas fôrmas não poderia ser “eficiente”. Essa eficiência só era 

alcançada mediante a consideração de rigorosos padrões que formalizavam a escrita artística. 

 

Ainda que sejamos expostos à erudita coleção de romances que precederam à primeira edição 

do Quixote (1605), como os inúmeros romances gregos, romances de cavalaria medieval, 

Gargântua e Pantagruel entre outros, Bakhtin nos orienta a pensar a modernidade do gênero 

romanesco a partir de Dom Quixote. Deixemos claras as ressalvas: acreditamos que a 

modernidade pensada a partir do Quixote não seja o mesmo que considerá-lo o primeiro 

romance moderno, ou o primeiro romance. Esse conceito de modernidade com o qual estamos 

de fato lidando é simplesmente uma definição-característica daquilo que é inovador em 

relação a algo criado anteriormente, no âmbito da textualidade discursiva.  Portanto, é preciso 

ter em conta que os critérios pelos quais Bakhtin discute a modernidade do romance 

cervantino são critérios muito específicos –dialogismo, polifonia, personagens-ideólogos. Na 

medida em que funcionam dentro de um sistema literário pouco convencional, tais 

características do discurso romanesco passam a ser inovadoras. É preciso ressaltar ainda que o  

rigor metodológico em que desata a comparação bakhtiniana entre um gênero 

incontestavelmente clássico e o Quixote é uma evidência de que a questão da modernidade 

está limitada a condições específicas do gênero romanesco –tal como o conhecemos hoje. 

Assim, temos que o conceito de modernidade é considerado a partir da suposta inovação 

discursiva em que ocorre a enunciação das personagens femininas, em contrariedade ao 

processo de enunciação de personagens épicas, por exemplo.  As referências materiais em que 

se baseiam as enunciações das personagens romanescas possuem correspondências reais no 

mundo exterior, seja esse, por exemplo, o mundo do leitor. No entanto, os enunciados que 

constituem a personificação do personagem épico são obviamente aceitos, porque estão 
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organizados de forma convencional à manifestação da linguagem verbalizada, mas não podem 

mais encontrar referências correspondentes plenamente materializadas no conjunto de 

referências do leitor, ou receptor, já que, estando definitivamente longe do contexto e da 

situação hipoteticamente “real” em que a épica fora produzida, já não pode  produzir sentido a 

partir da própria realidade.  

 

 

Segundo Bakhtin (1998), a paródia aos romances de cavalaria também confirma a 

originalidade do romance cervantino. Nesse sentido, teríamos mais um ponto de partida para 

pensar a modernidade de Dom Quixote, também por vias discursivas –a questão da 

intertextualidade –,pois a partir do processo que o teórico russo chama de “parodização”, cria-

se um gênero relativamente novo com características próprias. Embora essa afirmação possa 

parecer um pouco óbvia, ainda mais quando já nos familiarizamos com o Quixote, sua 

fundamentação é um tanto complexa e por isso deve ser mencionada. As notas de rodapé, 

algumas propostas pelos próprios editores/tradutores, outras que são do próprio Cervantes 

estão em geral saturadas de referências a romances de cavalaria. Amadis de Gaula e Orlando, 

o furioso são os romances que mais se destacam porque além de serem constantemente 

referidos, estão contidos de numerosas instruções reguladoras dos modos de um cavaleiro 

andante. Assim, eles se constituem como um conjunto de emblemas que podem ser 

decodificados por alguém capacitado para exercer os feitos da cavalaria. Dom Quixote, como 

se sabe, é o personagem responsável por aplicar as leis da cavalaria, depois de enlouquecer e 

se autoinstituir como cavaleiro andante. Mas é importante esclarecer que para o próprio 

Cervantes, autor do Quixote, a cavalaria não passava de uma instituição obsoleta.  Por isso, 

não se pode negar que a tradição dos romances de cavalaria é retomada. No entanto, é preciso 

esclarecer que esse processo se dá a partir de uma variação tragicômica, o que produz 

significativas mudanças, a ponto de conceber um romance totalmente novo. Infelizmente, esse 

assunto não diz respeito ao escopo de nosso trabalho, embora julgamos ser viável estudar a 

representação do feminino a partir dos efeitos paródicos.1 

 

A fim de investigar a condição em que se dá a representação do feminino na primeira parte do 

Quixote, tema do segundo capítulo da dissertação, adentramos às cenas e ao texto. 

                                                           
1Outras questões pormenorizadas sobre o efeito tragicômico do Quixote podem ser encontradas em: 

MORAES, Valéria da Silva. O cômico e o riso no Quixote. 2011. Dissertação de Mestrado. (Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas). São Paulo: Edusp, 2011. 
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Consequentemente, outros aparatos teóricos, mais específicos aos Estudos Literários e aos 

estudos da sexualidade feminina nos foram imprescindíveis. Optamos pelo Formalismo para 

analisar o hibridismo tão latente dos gêneros literários no Quixote, uma vez que são nos 

gêneros intercalados do romance que as personagens femininas estão representadas. Outros 

teóricos do romance também são utilizados, como Gerog Lukács, González-Echevarría, Ian 

Watt, Walter Benjamin, Costa Lima e Wolfang Iser. Embora pertençam a escolas de 

pensamento e épocas distintas, cada um desses autores apresenta suas perspectivas sobre o 

Quixote, e desenvolvem conceitos que são mais ou menos pertinentes à compreensão da 

modernidade romanesca a partir da representação do feminino.  

 

A falta de decoro, bem como a ausência de um sistema representativo, eclode, naturalmente, 

no espaço/modo de representação dessas personagens. A observação é a seguinte: não há uma 

estabilidade representativa para a “mulher” em geral.  Isso quer dizer que apenas a 

significação convencional do vocábulo “mulher/es” não é suficiente para transmitir a carga 

expressiva da condição individual de cada uma das personagens da primeira parte da obra. 

Assim, cada uma delas constitui-se como um tipo específico de feminino, como sujeitos, e 

todas subvertem alguma norma comportamental.  Diante disso, torna-se impossível dar uma 

palavra final ou estabelecer quaisquer julgamentos morais que deixem entrever quaisquer 

ensinamentos para o leitor. Além do mais, devido às técnicas narrativas, a autoridade do 

romancista é atenuada a fim de que seus leitores não vertam sobre a ele qualquer 

responsabilidade moral. Desse modo, as condições dadas pela artificialidade do discurso da 

narrativa tornam possíveis essa representação que é específica do romance moderno.  

 

Necessário é trazer à tona outra questão fundamental ao estudo do romance cervantino. Em 

Dom Quixote o modo de representação de personagens não é definido por um regime, tal 

como o sistema representativo das Belas Letras2. Não se verifica nenhum rigor ou ordem 

                                                           
2 Para uma compreensão necessária de Belas Letras, optamos por seguir a definição de Jacques 

Rancière, em seu ensaio “Literatura impensável” publicado no livro Políticas da escrita, p. 25: “No 

século XVIII, como se sabe, a literatura não era a arte dos escritores, era o saber dos letrados, aquilo 

que os permitia apreciar as belas-letras. Essas, por seu lado, eram artes bem definidas: a poesia e a 

eloquência; uma e outra se dividiam em gêneros determinados segundo variáveis específicas: o 

assunto que tratavam, os sentimentos que tentavam provocar, os modos de composição e métrica que 

utilizavam. Gêneros e subgêneros punham em prática saberes precisos correspondentes às três grandes 

atividades usadas na construção da obra: a inventio que organizava os assuntos, a dispositio que 

organizava as partes do poema e do discurso e a elocutio que davam aos caracteres e aos episódios o 

tom e os complementos que convinham à dignidade do gênero ao mesmo tempo que à dignidade do 

assunto”. 
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formal pré-estabelecida para se fazer representar a mulher no Quixote. Portanto, a própria 

condição “poliforme” do romance bem como o ceticismo do autor em relação ao decoro 

representativo parecem influenciar a representatividade feminina, fazendo delas ora sujeitos, 

ora objetos da narrativa.  O modo como as personagens quixotescas estão representadas 

desvelou pouco a pouco a cultura da feminilidade na literatura, dando margem à outra 

possibilidade de investigação: à iconografia (ilustrações) dessas personagens. Preferimos 

tratar os desenhos como textos- imagens, a fim de dar continuidade aos métodos pelos quais 

fazíamos a leitura do texto literário escrito. 

 

Para compreender o gênero feminino e as suas possibilidades de representação na Literatura, 

recorremos a O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, e à História da sexualidade, de 

Michel Foucault.  Enquanto Simone de Beauvoir (1980) nos fornece um aparato objetivo 

sobre a história e as condições das mulheres, no que diz respeito às culturas misóginas, 

Foucault (1988) trata o dispositivo da sexualidade como uma condição culturalmente 

constituída na sociedade. Ambos os autores possuem uma visão genética da questão do 

gênero e são condizentes com o que ser poderia afirmar sobre a representação feminina num 

século que ainda não conhecia o feminismo como o conhecemos hoje. Vale ressaltar que já 

fora publicado, em Madri, um trabalho sobre o feminino no romance cervantino, El Quijote 

em la clave de mujer/es, organizado por Fanny Rubio. 

 

A observação das enunciações das personagens femininas como um todo desvelam expressões 

individualistas que oscilam entre dois sentidos: a expressividade do pensamento como uma 

consequência direta da existência do ser e a característica de um ser que é diferenciado pela 

sua capacidade de pensar. Assim, estaríamos diante duas acepções comuns ao termo 

“individualismo”. A primeira diz respeito à teoria cartesiana e pode ser melhor entendida 

quando atribuímos ao “indivíduo” uma capacidade pessoal de pensar e produzir 

conhecimento. A segunda seria uma acepção mais recente, derivada do pensamento 

iluminista, que considera a possibilidade da existência e a experiência do ser desvinculadas 

das ideologias de seu clã ou meio coletivo, como o Estado e a Igreja. A respeito dessa última 

concepção de individualismo, Ian Watt (1996) elenca alguns personagens que funcionam 

como emblemas do individualismo moderno. Ele conduz seu trabalho sob uma perspectiva 

histórica e explicita a reinterpretação romântica de mitos criados muito antes do romantismo. 

Assim, o personagem Dom Quixote é um protótipo do mito do individualismo moderno, uma 
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vez que não há nada que o ligue à vida das comunidades. Nesse sentido, nossa observação 

compreende, assim como Ian Watt, o individualismo representado nas literaturas modernas 

como um sintoma social que vigora sobre o modo como os personagens são tematizados. As 

personagens femininas da primeira parte, Doroteia, Marcela, Camila, Lucinda e Zoraida, 

assim como Dom Quixote, sublimam o individualismo ao serem representadas como 

“origens” e transformações da atitude individual. Ressaltamos, no entanto, que a acepção mais 

adequada de individualismo para se pensar as atitudes das personagens a partir da linguagem 

é a que surge da explicitação de Descartes3, ainda no século XVII.  

 

É necessário esclarecer que as citações do Quixote que aqui se encontram foram retiradas de 

uma Edição de Língua Espanhola, cuja referência completa pode ser encontrada no final dessa 

dissertação. Nos propomos o desafio de traduzir ao menos algumas passagens –as que foram 

aqui citadas –a fim de conhecer melhor o texto original e de encontrar possíveis vocábulos 

que, estando ainda em espanhol, pudessem nos ajudar a interpretar melhor o romance 

cervantino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Para melhor compreender a acepção do termo, deve-se levar em conta o individualismo enquanto 

consciência, ou seja, como capacidade de apreender a realidade e o conhecimento a partir da própria 

experiência racional. Para René Descartes, a capacidade de pensar e refletir é uma condição inerente 

aos seres humanos. A filosofia da linguagem, posteriormente desenvolvida a partir da teoria de 

Descartes, acredita que a linguagem seja um instrumento da atividade de reflexão.  
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Capítulo 1 Por tudo que agora rumina: Prelúdios da modernidade em Dom Quixote 

 

 

“Há mais trabalho em interpretar as interpretações do que em interpretar as coisas: e mais 

livros sobre os livros do que sobre outro assunto. ”. Esta frase de Montaigne (2010, p. 515), 

escrita no mesmo século em que Dom Quixote de la Mancha foi produzido, define e limita 

uma das primeiras condições, se não a primeira, que se pode observar sobre o romance de 

Miguel de Cervantes: que o livro é um livro sobre os romances de cavalaria. De fato, Dom 

Quixote parece se inscrever em uma prática bastante antiga de intertextualidade, ou de 

paródia, pois exige que tudo aconteça conforme a lei da cavalaria andante, conforme uma 

ordem majoritariamente literária. Os acontecimentos tendem, assim, a ser análogos a Amadis 

de Gaula, ainda que a realidade, algumas vezes referenciada pela própria literatura, venha a 

ser um elemento (des) construtor de todo delírio quixotesco. O livro parece ser, a princípio, 

um livro sobre a cavalaria, sobre o decoro dos livros de cavalaria; uma imitação que é tão 

genérica quanto singular porque ao mesmo tempo em que retoma uma tradição já 

reconhecida, instaura um novo discurso romanesco. A respeito desse movimento, podemos 

identificar um processo que é também sintomático nesse século, pelo qual o discurso literário 

passa a corroer a experiência literária. O quadro paródico em que se apresenta o Quixote é 

resultado da acumulação do livro e da informatividade que a literatura legou ao mundo ainda 

no século XVII. Certo de que nenhuma arte pode alcançar a semelhança, o romancista faz da 

própria ausência da semelhança o seu ponto de partida e, assim, não busca mais através de sua 

obra apreender a realidade. O Dom Quixote cristão, representado pelo imaginário romântico, 

posteriormente, no século XVIII, figura a ideia de que o Cristianismo retirara da poesia a 

mitologia medieval –o que racionaliza o encantamento do cavaleiro andante e o que o explica 

sem que, para tanto, haja a necessidade da mediação de elementos míticos. E, quando há 

alguma provisão de encantamento, ela já vem embutida pela lógica da razão. É o que acontece 

quando Dom Quixote pensa estar encantado ao ser levado preso da estalagem. Para 

Chateaubriand (1960), essa seria a modernização que o cristianismo provocou na literatura:  

Foi preciso que o cristianismo viesse afugentar essa turba de faunos, sátiros e 

ninfas, para restituir às grutas o seu silêncio, e aos bosques a sua poesia 

cismadora. O nosso culto deu aos desertos um colorido mais melancólico, 

vago e sublime [...]. (CHATEAUBRIAND, 1960, p. 281) 
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Além de ser uma paródia, o Quixote apresenta-se como uma modalidade discursiva autônoma. 

Novamente nos esbarramos na concepção moderna de literatura, a partir da qual o romance 

passa corroer e instabilizar toda e qualquer possibilidade de exemplaridade. Conforme Luiz 

Costa Lima (2005, p. 23), a partir de tal concepção, a literatura passa a se diferenciar de “seu 

significado literal –a ênfase no uso da letra, no emprego da escrita” –garantida pela 

“socialização da experiência do eu” e pelo estatuto assegurado pela lei. Desta forma, assim 

como os leitores de Decamerão, os leitores do Quixote não ruminariam nenhuma lei nas 

entrelinhas do romance.  

 

 

Segundo Foucault (2000), Dom Quixote funcionou como um limite para história das ideias. 

Através de suas aventuras foi possível assimilar a quebra com a ordem anterior; a das 

analogias, das correspondências infalíveis entre as palavras e as coisas. No romance, como 

agora o concebemos, cada tentativa frustrada de conquistar o ônus da cavalaria não garante 

que o resultado obtido seja o mesmo que o da verdadeira cavalaria andante. Não havendo 

semelhanças nem equivalências,  

De sorte que todos os indícios da não-semelhança, todos os signos que 

mostram que os textos escritos não dizem a verdade assemelham-se a este 

jogo de enfeitiçamento que introduz, por ardil, a diferença no indubitável da 

similitude. E, como essa magia foi prevista e descrita nos livros, a diferença 

ilusória que ela introduz nunca será mais que uma similitude encantada. 

(FOUCAULT, 2000, p. 64) 

 

 

É interessante notar como a figuração de Sancho Pança colabora com esse processo que 

Foucault chama de “representar”4. A partir do momento em que Sancho emprega-se como 

escudeiro, todas essas não similitudes são evidenciadas por seu discurso, a começar pelos 

moinhos de vento que, para Dom Quixote, podem ser gigantes. Nessa cena o que é o 

escudeiro, senão um admoestador da realidade? A tentativa de racionalizar os objetos, por 

parte de Sancho, e o encantamento ideológico que os objetos encerram para Dom Quixote nos 

dá a exata noção do que vem a ser a representação. Moinho de vento é moinho de vento. Mas, 

por outro lado, as condições paródicas do texto literário permitem que os moinhos sejam 

transformados em gigantes.  

                                                           
444 A representação foucaultiana pode ser entendida como uma ação que se constitui a partir da 

substituição de uma significação estabelecida por analogia por uma significação que não é tão 

evidente, e que exige que o leitor entenda os meios pelos quais o sentido representativo é garantido 

(textos anteriores, diferenças entre esses textos e o texto novo –que é paródia).  
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A antiga lógica da imitação e da representação parecem, agora, ser algo mais complexo. 

Assim como em Las Meninas, de Velásquez, quadro de abertura de As palavras e as coisas, o 

modo de representar na literatura, assim como na pintura, também é modificado a partir do 

século XVII. O pintor pode estar diante de um espelho e é justamente esse espelho, 

representando o que está além da moldura, que nos convida, enquanto espectadores, a 

adentrar a cena pintada. O método claro-escuro utilizado por Velásquez ainda nos faz 

compreender como os graus de importância dos objetos representados são variáveis em 

função da técnica aplicada. Pela ordem da representação, assim como pela ordem da 

linguagem, são construídas as leis que que respaldam as coisas e pelas mesmas ordens essas 

leis são descontruídas. A linguagem no século XVII passa a ser representação a partir do 

momento em que o artista abre mão da existência dos signos já estabelecidos socialmente para 

que novos signos sejam gerados. Sem essa consciência de que o signo  pode ser novo em 

relação ao velho e da compreensão que a significação pode ser produzida a partir de 

significados e significantes não análogos, permaneceríamos para sempre no campo da 

mimeses. Assim como a representação (como um todo), que sai para fora de sua moldura 

convencionalmente estabelecida, segundo Foucault,  

A grande metáfora do livro que se abre, que se soletra e que se lê para 

conhecer a natureza, não é mais do que o reverso visível de uma outra 

transferência, muito mais profunda, que constrange a linguagem a residir do 

lado do mundo, em meio às plantas, às pedras, às ervas e aos animais. ” 

(FOUCAULT, 2000, P.51) 

 

 

Se a linguagem não torna mais possível construir uma relação convencional entre significado 

e significante, entre linguagem e representação, iremos lidar, então, com uma outra forma de 

relação em que a verdade se manifesta e se enuncia, em que a significação pode ser instável. É 

possível dizer que a presença de Dom Quixote de la Mancha enquanto livro, no século XVII, 

permitiu identificar um produto cultural capaz de revelar uma nova mentalidade e uma nova 

relação humana para com a linguagem. Assim, entendemos que a loucura de Dom Quixote é 

concebida por Foucault como uma experiência ocidental que tem o louco como aquele ser que 

se alienou na antologia. Estes novos modos de representar e de pensar a linguagem também 

são importantes para entender a diferença entre a concepção de Literatura e as práticas das 

Belas Letras. Em relação ao que se verifica nas práticas da escrita beletrista, em que a palavra 



19 
 

 
 

era signo exclusivo da expressão pessoal do escrevente, na Literatura, a palavra como signo é 

tomada neutra e devolvida como novidade. Em Dom Quixote, especialmente: 

se vê a razão cruel das identidades e das diferenças desdenhar infinitamente 

dos signos e das similitudes: pois que aí a linguagem rompe com seu velho 

funcionamento das coisas para entrar nessa soberania solitária donde só 

aparecerá, em seu ser absoluto, tornada literatura; pois que aí a semelhança 

entra numa idade que é, para ela, a da desrazão e da imaginação. 

(FOUCAULT, 2000, P. 67) 

 

 

Ao diluir a forma épica dos romances de cavalaria, Cervantes inaugura um novo gênero de 

escrita. Somos levados para dentro da cena. No campo da representação moderna, 

desvinculada da pura imitação mimética, o que está ausente pode significar algo relevante e o 

que parece central é, na verdade, apenas um mecanismo utilizado para juntar fios soltos da 

narrativa. Quando Alonso Quijano sai de algum lugar de La Mancha embutido numa 

armadura enferrujada de seu avô, um novo protótipo de romance está para ser construído. 

Mais do que fazer justiça aos oprimidos, Dom Quixote buscará por uma justiça poética. 

Justiça no sentido de estabelecer um modo paradigmático e equilibrado de representação 

romanesca; justiça que se dá através do encantamento itinerante, que faz emergir a busca 

constante de similitudes e o rompimento total com a convenção dos signos. 

 

 

Outros críticos consideram que o romance cervantino seja moderno por causa do advento da 

imprensa. Para Joan Ramon Resina (1991, p. 236), “ a imprensa permite intensificar os efeitos 

da linguagem”5. Um desses efeitos pode ser exemplificado a partir da dialética entre oralidade 

e escrita, que hoje concebemos como gêneros tipicamente orais e gêneros “escritos”. Nesta 

perspectiva, o romance é inovador6 justamente por nele o autor ter compilado uma gama de 

gêneros, como uma atividade necessária à construção romanesca no século XVII. Conforme 

Martín Morán (2006, p. 52), até a publicação do Quixote, os livros existentes procediam, em 

sua maioria, de manuscritos medievais concebidos para serem difundidos oralmente. Portanto, 

“conservavam em sua estrutura os sinais de sua concepção. [...] O próprio Quixote ainda 

conserva em sua estrutura vestígios de oralidade”. Morán observa que várias das narrativas 

intercaladas na primeira parte do romance são condicionadas de situações orais e também 

                                                           
5 No original: “La imprenta permite intensificar los efectos del lenguaje”.  
6 De fato, o que entendemos, a partir de Bakhtin, como a poliforma do discurso romanesco, é bastante visível e 

recorrente no Quixote, no entanto, há alguns textos anteriores que, em alguma medida, também se apresentam 

como gêneros poliformes –Gargântua e Pantagruel, de Rebalais, Il Pastor Fido, de Guarini, Fábula de Polifemo 

e Galateia, de Gôngora.  
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coletivas. No entanto, entre essas observações não está incluída a Novela do Curioso 

Impertinente, que pode ser considerada como um exemplo imprescindível das observações de 

Martin Morán. A novela é um manuscrito que resolve, por assim dizer, a dialética entre as 

duas culturas pois, através de uma situação de leitura oral e coletiva, insere-se como parte do 

romance. Uma situação similar pode ser exemplificada a partir da leitura dos poemas de 

Cardênio, quando Dom Quixote se põe a lê-los para si e para Sancho. Em ambas as ocasiões 

há leitura coletiva ou em voz alta. Uns leem, outros escutam, pois não sabem ler. Outras cenas 

do romance também podem ser citadas como exemplo dessas práticas de leitura. A leitura da 

Canção Desesperada de Grisóstomo e até mesmo a Novela do Curioso Impertinente são 

abordadas em situações coletivas. Outra observação que se pode extrair da relação cultura 

oral/cultura escrita a partir do Quixote é figurada pela dupla Dom Quixote/Sancho. Em O 

queijo e os vermes, o historiador Carlo Ginzburg menciona um moleiro cuja capacidade de ler 

e interpretar somada a sua sabedoria popular faz com que ele elabore hipóteses e teorias sobre 

a vida. A pesquisa de Ginzburg deixa entrever o contexto de uma sociedade em que o advento 

da imprensa provoca efeitos drásticos e significativos na história da cultura ocidental. Embora 

a leitura fosse uma prática exercida pelas classes mais favorecidas do contexto da época, é 

sabido que alguns cidadãos populares conseguiam aprender a ler e, assim, podiam ter acesso 

aos manuscritos e impressos, já que a imprensa favorecia a circulação desses objetos de 

informação e de conhecimento. A Igreja Católica, preocupada em manter a fidelidade de seus 

membros e o privilégio do clero, elaborou uma lista de livros cuja circulação e difusão fora 

proibida. Através desse contexto, é possível perceber, sobretudo, os impactos da cultura 

letrada na cultura oral e vice-versa. A constante manutenção dos diálogos entre Sancho e Dom 

Quixote evidenciam esse tema. Na medida em que a relação dialógica da dupla evolui, 

percebe-se uma influência mútua entre a cultura oral de Sancho Pança e da cultura escrita 

(cultura do personagem-leitor) de Dom Quixote. 

 

 

Segundo Frenk (2013), a preocupação com a palavra falada em oposição à palavra escrita é 

parte dos debates acerca das práticas culturais (teatro, sermões e leitura) do século XVI e 

começos do século XVII. Podemos identificar esse tipo de oposição em boa parte dos 

diálogos e, sobretudo, na relação amistosa entre Sancho e Dom Quixote. Enquanto as ações de 

Sancho evidenciam características da cultura popular e oralizada, as ações de Dom Quixote 

são inteiramente governadas pela prática da cultura escrita, especialmente pela cultura dos 
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livros de cavalaria. Assim, por estar totalmente baseada nos livros, a conduta de Dom 

Quixote, em princípio, não pode ser assimilada por Sancho, que desconhece até então as 

aventuras dos cavaleiros andantes. Dom Quixote não diz a Sancho o que são as aventuras dos 

cavaleiros andantes. Ele as mostra por meio de seu próprio devaneio: 

Veja, vossa mercê –respondeu Sancho –que aqueles que ali aparecem não 

são gigantes, mas sim moinhos de vento, e o que neles se parecem braços 

são as hastes que, dando voltas ao vento, fazem andar a pedra do moinho. –

Bem parece –respondeu Dom Quixote –que não és cursado nessas aventuras: 

eles são gigantes. Se tens medo, sai-te daqui e põe-te em oração porque irei 

travar com eles furiosa e desigual batalha. (CERVANTES, 2013, p. 166) 7 

 

 

Enquanto Dom Quixote justifica suas aventuras através de seu conhecimento sobre os livros 

de cavalaria, Sancho replica seu senhor com ditos populares e adágios. No capítulo XXI, 

identificamos um diálogo entre Sancho e Dom Quixote que trata especialmente da força 

semântica dos provérbios, tão recorrentes no romance: 

-Parece-me, Sancho, que não há refrão que não seja verdadeiro, porque todos 

são sentenças tiradas da mesma experiência, mãe de todas as ciências, 

especialmente aquele que diz: “Onde uma porta de fecha, outra se abre. 

Digo-o porque, se a ventura nos fechou à noite a porta que buscávamos 

enganados, agora nos abre de par em par outra porta para melhor e mais 

certa aventura[...]. (CERVANTES, 2013, p. 293) 8 

 

1.1 O romance como cânone, o romance como arquivo 

 

Antes de iniciar qualquer definição para explicar como o livro se apresenta à especificidade 

dos Estudos Literários em suas relações com a memória, é preciso lembrar que o Quixote é 

um clássico. Para Ítalo Calvino (1995, p.11), “os clássicos são livros que exercem uma 

influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas 

dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo e individual”. Ao longo de 

quatro séculos, os leitores não pararam de ler Dom Quixote e as editoras não pararam de 

publicar e traduzir diferentes edições. Os mais influentes críticos literários, que são também 

                                                           
7 No original: – Mire vuestra merced –respondió Sancho –que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sinos 

molinos de viento, e lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra 

del molino. –Bien se parece –respondió Don Quijote –que nos estás cursado en esto de las aventuras: ellos son 

gigantes; y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera 

e desigual batalla. 

   
8 No original: –Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas 

de la mesma experiencia, madres de las ciencias todas, especialmente aquel que dice: Donde una puerta se cierra, 

otra se abre. Dígolo, porque si anoche nos cerró la ventura la puerta de la que buscábamos, engañándonos con 

los batanes, ni a la oscuridad de la noche, ahora nos abre de par en par otra, para otra mejor y más cierta aventura 

[…].  
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leitores, não nos deixam esquecer esse livro. Sempre estão a nos dizer algo novo sobre o 

inesgotável romance de Cervantes. Seja como for, o livro faz parte de nossa memória literária, 

institucionalizada pelos Estudos Literários.  

 

 

Conforme Ian Watt (1997), o romance Dom Quixote de La Mancha reflete alguns dos mais 

importantes valores e conflitos da nossa moderna civilização ocidental. Ian Watt constrói sua 

análise em função da História, em função das condições reais de produção do romance 

cervantino. Contudo, o que mais parece vir ao encontro desta pesquisa é a condição 

mitológica do romance de Cervantes, uma vez que o mito da cavalaria andante, ainda que 

parodiado, funciona como um dos temas cruciais do Quixote.  

 

 

Watt (1997) elenca sete modos de interpretação dos mitos, a fim de afirmar em que medida 

quatro personagens capitais (Fausto, D. Quixote, Don Juan e Robson Crusoé) da cultura 

ocidental podem ser consideradas como mitos. Faz-se necessário ressaltar que a ideia de mito 

é entendida por Watt como o lugar que os romances/peças (no caso de Fausto) ocupam na 

história do romance e da literatura em suas relações com a história das sociedades. Assim, 

teríamos uma espécie de mitologia própria à Literatura e à consagração canônica desses textos 

até hoje estudados e comercializados. Ao referenciar a tradição mitológica de determinada 

cultura, o romance desempenha o papel de guardião dos mitos que marcaram a história das 

mentalidades e das sociedades. A definição explicitada por Rougemont é bastante satisfatória 

para entender como a Literatura desempenha esse papel: 

Os mitos traduzem as regras de conduta de um grupo social ou religioso. 

Tem origem, portanto, no elemento sagrado em torno do qual se constitui o 

grupo. (Narrativas simbólicas da morte e da vida dos deuses, lendas que 

explicam os sacrifícios ou origens dos tabus etc.). Já se observou com 

frequência: um mito não tem um autor. Sua origem deve ser obscura e até 

mesmo seu sentido o é, em parte. Ele se apresenta como expressão 

inteiramente anônima de realidades coletivas ou, mais exatamente, comuns. 

[...] mas o caráter mais profundo do mito é o poder que exerce sobre nós, 

geralmente à nossa revelia. O que faz com que uma história, um 

acontecimento ou um personagem se transformem em mitos é precisamente 

esse domínio que exercem sobre nós, a despeito de nossa vontade 

(ROUGEMONT, 1988, p. 18) 
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É possível observar como esse processo mitológico do romance é refletido na configuração 

dos personagens principais. Ian Watt (1997, p.34) também atribui às configurações destes 

personagens a figuração da individualidade. Segundo o autor, “podemos interpretar esses 

heróis como mitos do individualismo moderno, uma vez que não há nada que os ligue 

essencialmente à vida das comunidades”. Ao afirmar isso, Watt se refere aos heróis centrais 

das quatro obras supracitadas. No entanto, as personagens femininas do romance apresentam 

essas mesmas condições de emancipação, e, nesse sentido, funcionam como emblemas e 

modelos de representação mais ou menos mitológicas. 

 

 

Ao iniciar seu estudo sobre a interpretação romântica de Dom Quixote de la Mancha, Watt 

(1997) considera o processo da difusão do livro –traduções e edições entre os séculos XVII, 

XVIII e XIX –como um fator determinante. Obviamente, a difusão e as traduções para o 

inglês e para o francês ampliaram o público-leitor do romance. Conforme Ian Watt (1997, p 

221), “o romantismo abandonou em definitivo o ângulo do qual Dom Quixote fora visto até 

então, passando a conceber o cavaleiro como a personificação –muito menos equívoca –tanto 

para poetas como para prosadores”. Em “The Prelude”, de William Wordsworth, Dom 

Quixote deixa de ser visto como um simples homem pobre e louco e passar a ser um herói 

exemplar para os pensadores liberais. A “heroicização” de Dom Quixote, como um mito do 

individualismo moderno e como um emblema dos ideais românticos é um “legado crítico” 

posterior à difusão da obra.  

 

 

Convém explicitar a dualidade Sancho X Dom Quixote, muito aclamada pela crítica, como 

duas faces de duas personalidades que se combinam para formar o intelecto engenhoso. Por 

isso, Dom Quixote muitas vezes passa agir com a ingenuidade de Sancho Pança e Sancho, 

após uma longa caminhada ao lado de Dom Quixote, começa a pensar como o fidalgo letrado. 

Essa interpretação é um considerável exemplo que elucida a experiência crítica romântica em 

relação ao romance de Cervantes. As publicações da crítica de arte alemã, patenteada por 

Goethe, Schiller, Schelling e pelos irmãos Schlegel, foram fundamentais à sobrevivência do 

Quixote. Para os românticos alemães, a obra de Miguel de Cervantes era como um prototípico 

romance do idealismo romântico: “Dom Quixote é mais um símbolo do que um indivíduo; e 

em suas aventuras está embutida uma comédia grotesca, em que o ideal, enlouquecido e 
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confuso, sucumbe à sua própria exaustão” (CLOSE, 1978, p. 36). Na Rússia, o maior 

admirador de Cervantes foi Dostoievski. Ian Watt (1997) comenta que, entre as suas 

principais obras, O Idiota é o que está mais carregado de referências a Dom Quixote de la 

Mancha; o personagem Mishkin seria uma transformação romântica das qualidades e da 

individualidade do cavaleiro andante. 

 

 

Por quais meios seria possível pensar os demais motivos que fizeram com que a obra fosse 

canonizada por instituições políticas, sociais e históricas? Do que é feito o romance 

cervantino, além da paródia aos romances de cavalaria? As respostas a essas questões podem 

nos levar a percorrer caminhos distintos; tais percursos são orientados pelas variantes com que 

cada leitor trabalha e busca relacioná-las ao Quixote. As perspectivas do campo de pesquisa 

memória cultural relacionado às questões da literatura enquanto manifestação da linguagem 

nos orientam a pensar o romance clássico como item de uma lista canônica. No entanto, tal 

romance já institucionalizado, como é o caso do Quixote, não pode ser descrito apenas 

enquanto cânone. É importante assimilar o modo como se dá a canonização do livro e a forma 

de arquivo que o romance passa a assumir quando se torna objeto de reconhecimento do 

passado. Para pensar nessas questões, partimos das definições explicitadas por Bakhtin 

(1998); Astrid Erll e Ansgar Nünning (2005); Michel Foucault (2008); Roberto González-

Echevarría (2008) e Aleida Assmann (2010). 

 

 

Segundo Bakhtin (2006, p. 123), “é apenas na medida em que a obra é capaz de estabelecer 

um vínculo orgânico e ininterrupto como a ideologia do cotidiano de determinada época, que 

ela é capaz de viver nessa época”. A partir dessa afirmação, entendemos que a leitura de um 

romance e o sentido que lhe é atribuído são valores variáveis em função do tempo e é isso que 

o mantém constantemente ativado ou desativado. O romance está sujeito ao julgamento de 

leitores e críticos de diferentes épocas. Notamos, por exemplo, que o significado que os 

românticos alemães conferiram ao Quixote foi fundamental à sobrevivência do livro e, ainda 

hoje, a leitura do Quixote é capaz de nos fazer ver ideologias condizentes com a sociedade 

atual.  
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 Conforme Astrid Erll e Ansgar Nünning (2005), a formação do cânone literário é corroborada 

por um sistema de memória institucionalizada dos estudos literários e da sociedade. Nesse 

sentido, os Estudos Literários (como instituições) são necessários para eleger um corpus de 

textos, entre tantos outros, que devem ser constantemente lembrados e relidos. O que 

podemos inferir é que a eleição desses textos, bem como as suas releituras, dependem de 

fatores puramente literários, mas dependem também de fatores históricos, quando o objetivo 

das disciplinas de estudos literários é formar leitores de literaturas de determinadas épocas e 

estilos. Sendo assim, tão importante quanto considerar o período em que determinada obra foi 

primeiramente publicada é analisar essa obra a partir da evolução da sua tradição crítica. 

Afinal, são valores estéticos, temáticos e textuais, e variação desses mesmos valores, que nos 

permitem avaliar a literalidade e originalidade de uma obra. 

 

 

Aleida Assmann (2010) em seu artigo “Canon and Archive” considera a canonização de obras 

literárias ou religiosas como processo de rememoração ativa, em que os objetos do passado 

são retirados de seu contexto histórico e interpretados à luz do presente. Tal processo envolve, 

portanto, um trabalho de seleção e de coleção. Essas postulações podem explicar a recorrência 

de traduções e trabalhos sobre Dom Quixote, mas não são suficientes para explicar as 

diferentes interpretações críticas dadas à obra por estudiosos e pesquisadores da Literatura. É 

nesse sentido que os estudos literários se configuram como uma instituição de autoridade que 

também é responsável pela canonização de textos literários. Conforme Harold Bloom (2001, 

p. 26), “um poema, romance ou peça adquire todas as perturbações humanas, incluindo o 

medo da mortalidade, que na arte da literatura se transforma na busca de ser canônico, de 

entrar na memória comunal ou da sociedade”. Nesta perspectiva, a imortalidade do Quixote é 

melhor explicada por tradições críticas que, aglutinadas, produzem um determinador comum: 

a qualidade moderna que a obra possui em relação ao palimpsesto cultural greco-romano, em 

relação à própria biblioteca de Dom Quixote ou, simplesmente, em relação ao renascimento 

do homem/sujeito moderno e a sua representação no romance. Assim, tendo como principal 

referência o herói e seu escudeiro desempenhando a função dialética mundo versus sentido, 

vida versus valor, o romance incorporaria algumas das principais tensões modernas. É preciso 

ressaltar que tais tensões ganharam a atenção dos principais pensadores românticos (alemães). 

A tradição crítica romântica foi, sem dúvida, uma das principais responsáveis pela 

canonização do Quixote.  
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Segundo Aleida Assmann (2010), as sociedades também possuem uma dimensão passiva de 

rememoração. Segundo a autora, o arquivo de uma sociedade corresponde a 

documentos/monumentos políticos, históricos e artísticos que são passivamente preservados 

pela memória cultural de uma sociedade. Os objetos permanecem em seus respectivos lugares 

de passado. Entendemos, portanto, que este tipo material arquivado que não está sujeito a um 

manuseamento moderno, como o cânone, é bastante invulnerável e temporal. A qualidade de 

arquivo do Quixote estaria reduzida ao reconhecimento e à quantificação de suas edições, 

pura e simplesmente consideradas, sem que para tanto fosse necessário estudar tais edições 

fora de seu contexto de produção. 

 

 

Em contrapartida, o cânone literário está sujeito a modificações, na medida em que se torna 

um objeto analisado à luz de um presente. Como já se sabe, o Quixote foi reinterpretado pelos 

românticos alemães porque para eles o romance de Cervantes continha em si a própria 

reflexão crítica que eles buscavam sistematizar. O fragmento 16, de Schlegel, esclarece a 

síntese dos atributos românticos que foram encontrados também no Quixote:  

A poesia romântica é uma poesia universal progressiva. Sua destinação não é 

apenas reunificar todos os gêneros separados da poesia e pôr a poesia em 

contato com filosofia e retórica. Quer e também deve ora mesclar, ora fundir 

poesia e prosa, genialidade e crítica, poesia-de-arte e poesia-de-natureza, 

tornar viva e sociável a poesia, e poéticas a vida e a sociedade, poetizar o 

chiste, preencher e saturar as formas da arte com toda espécie de sólida 

matéria para cultivo, e as animar pelas pulsações do humor. Abrange tudo o 

que seja poético, desde o sistema supremo da arte, que por sua vez contém 

em si muitos sistemas, até o suspiro, o beijo que a criança poetizante exala 

em canção sem artifício. Pode se perder de tal maneira naquilo que expõe, 

que se poderia crer que caracterizar indivíduos de toda espécie é um e tudo 

para ela; e, no entanto, ainda não há uma forma tão feita para exprimir 

completamente o espírito do autor: foi assim que muitos artistas, que 

também só queriam escrever um romance, expuseram por acaso a si 

mesmos. Somente ela pode se tornar, como a epopeia, um espelho de todo o 

mundo circundante, uma imagem da época. E, no entanto, é também a que 

mais pode oscilar, livre de todo interesse real e ideal, no meio entre o 

exposto e aquele que expõe, nas asas da reflexão poética, sempre de novo 

potenciando e multiplicando essa reflexão, como numa série infinita de 

espelhos. É capaz da formação mais alta e universal, não apenas de dentro 

para fora, mas também de fora para dentro, uma vez que organiza todas as 

partes semelhantemente a tudo aquilo que deve ser um todo em seus 

produtos, com o que se lhe abre a perspectiva de um classicismo crescendo 

sem limites. A poesia romântica é, entre as artes, aquilo que o chiste é para a 

filosofia, e sociedade, relacionamento, amizade e amor são na vida. Os 

outros gêneros poéticos estão prontos e agora podem ser completamente 

dissecados. O gênero poético romântico ainda está em devir; sua verdadeira 
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essência é mesmo a de que só pode vir a ser, jamais ser de maneira perfeita e 

acabada. Não pode ser esgotado por nenhuma teoria, e apenas uma crítica 

divinatória poderia ousar pretender caracterizar-lhe o ideal. Só ele é infinito, 

assim como só ele é livre, e reconhece, como sua primeira lei, que o arbítrio 

do poeta não suporta nenhuma lei sobre si. O gênero poético romântico é o 

único que é mais do que gênero e é, por assim dizer, a própria poesia: pois, 

num certo sentido, toda poesia é ou deve ser romântica. (SCHLEGEL, 1997, 

p 64-65) 

 

Não há problemas em afirmar que Dom Quixote de la Mancha seja um dos principais 

romances ocidentais e de que o estudo do romance cervantino seja crucial aos Estudos 

Literários. Contudo, as questões implícitas que podem ser extraídas desta afirmação envolvem 

perspectivas diferentes, que se voltam às questões culturais, representadas no Quixote, e às 

questões estruturais –que perpassam a forma do romance moderno. Assim, as narrativas 

intercaladas no Quixote, em forma de novela ou conto, são interpretadas à luz de questões 

que, em um primeiro momento, parecem fugir à teoria literária justamente por pertencerem às 

alçadas dos Estudos Culturais e da História Cultural. No entanto, tomar tais narrativas como 

representações não significa o mesmo que desprezar a análise formal ou estrutural do texto 

literário, pois é justamente a estrutura poliforme do romance que torna possível a 

representação do homem e da mulher tal como são. Isso quer dizer que as narrativas 

intercaladas do Quixote corroboram a protagonização de outros personagens que são tão 

idealistas quanto Dom Quixote e Sancho Pança.   

 

 

Ao perceber que outros personagens marginais do romance, como as mulheres da primeira 

parte, são tão ideológicos como os personagens centrais, é possível analisar o romance a partir 

deles, de modo que suas alteridades sejam vistas e pensadas a partir de uma reflexão que a 

própria narrativa sugere. Como se trata de um romance poliforme e polifônico, assim já 

definido por Bakhtin (1998), as personagens também ganham vozes e autonomia e são 

colocadas como sujeitos do discurso romanesco, o que realça ainda mais a ideologia contida 

em seus contextos enunciativos. Dizer que tal ideologia seria o feminismo soaria uma 

afirmação anacrônica pois o feminismo que conhecemos hoje, que, aliás, se desdobra em 

diversos tipos, é uma corrente de pensamento recente e que se instaura como experiência 

vivenciada muito depois da publicação do romance de Cervantes. Portanto, considerando 

ainda o fato de que se trata de personagens de um romance produzido na Espanha do século 

XVII, recorremos a outros conceitos mais adequados à análise das personagens cervantinas: 

polifonia, individualidade, subjetividade (da linguagem), emancipação etc. 
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É preciso ter em conta, sobretudo, que o Quixote se insere numa linha de tensão entre a 

cultura das Belas Letras e a Literatura –tal como a conhecemos hoje. Após a leitura do 

Prólogo, nos damos conta de que alguns valores imprescindíveis às obras das Belas Letras, 

inventio, dispositio e elocutio, são ironicamente rechaçados pelo autor e a sua função passa a 

ser a de um simples romancista e não a de um “artista”. Desse modo, não poderia haver regras 

para a escrita, e a busca mecânica pela verossimilhança seria substituída por uma “relação 

com a verdade que desregula todas essas divisões entre modos de discurso e modos de 

recepção [...]” (RANCIÈRE, 1995, p. 40). Embora não haja necessariamente uma forma 

convencional a ser seguida, esse processo de escritura romanesca demanda uma organização 

para regular o que é próprio do discurso e o que é próprio da letra. Assim, entrevemos que as 

marcas das enunciações, o discurso direto livre, a terceira pessoa da qual se vale o narrador 

funcionam como elementos discursivos legítimos, capazes de conferir ideologias que por uma 

questão retórico-discursiva são atribuídas aos personagens ou ao narrador, mas que, por uma 

questão de lógica, poderiam ser daquele que de fato escreve. No entanto, o próprio autor do 

romance não pode se responsabilizar pelo que escreve, já que artífices retóricos e discursivos 

os isentam de tal responsabilidade –o que faz com que sua escrita se torne romance.   

 

 

Conforme Bakhtin (1998, p. 16), “a autonomia da arte é baseada e garantida pela sua 

participação na unidade da cultura”. Esta autonomia só é possível devido a um estado anterior 

de dependência cultural da obra de arte: dependência histórica, social e política. Conforme 

esclarece o formalista russo Iuri Tinianov (1999), se em um dado momento uma obra literária 

é considerada como fato literário, em outro momento esta mesma obra pode ser considerada 

como um fenômeno linguístico da vida social. É a partir de tais considerações que conferimos 

diferentes aspectos (que não se anulam um ao outro) em uma mesma obra literária.  

 

 

Considerando o Quixote como um emblema da cultura ocidental, podemos atribuir a 

sobrevivência do romance cervantino a uma questão canônica ou ainda à noção de arquivo, 

segundo as definições apresentadas por Aleida Assmann (2010). Para a autora, o processo de 

canonização é determinado pela construção de um conjunto de textos, lugares, pessoas, 

artefatos e mitos que são significantes para a memória coletiva de uma sociedade. A 
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canonização dos textos literários é marcada por três qualidades: seleção, valor e duração. 

Logo, se consideramos o Quixote a partir de uma lista institucional em que constam leituras 

obrigatórias aos estudantes de Literatura, ou aos leitores em geral da cultura ocidental, 

estamos atribuindo um valor canônico ao romance. Por outro lado, a qualidade de arquivo do 

romance pode ser compreendida como um registro de documentos e informações necessárias 

à formação da memória de uma dada cultura. Assmann (2010, p. 102) esclarece a sua 

definição quando afirma que o arquivo é a base do que pode ser dito sobre o presente, em um 

determinado futuro, quando este se tornar passado.9 A definição de arquivo de Assmann 

pressupõe um conjunto de artefatos culturais ou coletivos resistentes ao tempo, que alcançam 

caraterísticas de materiais de arquivos quando vistos sob a ótica do presente. 

 

 

 Ao propor uma nova definição pós-estruturalista para o termo, Foucault (2008) amplia a 

noção de arquivo para o campo do discurso: para ele o arquivo é, a princípio, a lei do que 

pode ser dito dentro de um sistema que rege o aparecimento dos enunciados como regulares 

(como possíveis). Mas a literatura parece ser o sistema ideal em que a existência de quaisquer 

enunciados é possível, desde que esses enunciados tenham suas referências correspondentes 

na realidade exterior.  

 

 

Quando Dom Quixote sai da estalagem para ir ao encontro de Sancho Pança, a fim de elegê-lo 

seu escudeiro, ele escuta, aos arredores, alguns clamores delicados como se quem os estivesse 

produzindo estivesse manifestando dores e incômodos. Dom Quixote, então, convencido de 

que esta ocasião poderia ser uma boa oportunidade para exercer os feitos da cavalaria, 

descobre um jovem sendo espancado pelo patrão. Sabe-se que a relação empregado-patrão na 

Espanha do século XVII era uma relação de exploração, ou seja, os empregados eram como 

propriedades de senhores, privados de renumeração e direitos trabalhistas. Os feitos do 

cavaleiro andante se iniciam quando ele afirma ter autoridade suficiente para determinar que o 

jovem não fosse mais espancado pelo patrão. É nesse ponto em que a literatura funciona como 

um sistema autônomo, visto que as condições que tornam legítimos os enunciados do 

cavaleiro são peculiaridades do próprio sistema da linguagem literária. Tal sistema sustenta os 

enunciados mais absurdos e os comportamentos mais discrepantes, mas ele não chega a ser 

                                                           
9 No original “the archive is the basis of what can be said in the future about the presente when it will have 

become the past.”  
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incompatível com a realidade do leitor, visto que a literatura traz também as devidas 

justificativas do absurdo. O que está em jogo nesta passagem do Quixote é também a 

casuística praticada pelo cavaleiro ao recorrer aos princípios da cavalaria, a fim de defender o 

empregado, que, segundo o seu patrão, estaria deixando a cada dia uma de suas ovelhas fugir. 

 

 

Segundo González-Echevarría (2008, p. 67), quando o herói analisa cada um de seus casos, 

ele está praticando a causuística.10 Nesse sentido, a aplicação da casuística está estreitamente 

relacionada à contingência dos casos que aparecem ao longo do romance cervantino, pois as 

especificidades dos delitos cometidos pelos indivíduos, bem como as circunstâncias em que 

tais delitos são praticados, não podem ser julgadas a partir de um único código jurídico, mas 

devem ser analisadas separadamente conforme a medida dada pela especificidade de cada 

caso. Conforme González Echevarría (2008, p. 64), a atribuição do conceito de arquivo ao 

Quixote é determinada justamente pelo caráter casuístico que circunda toda a narrativa 

picaresca, a fim de destituir as autoridades vigentes: 

O arquivo judicial constitui a fonte de descrição mais ampla e disponível da 

ação e da interação humana. É atual e específico e está presente e ao alcance 

dos sentidos humanos e está presente em um aqui e agora que inclui ao autor 

e aos personagens. Obedece a uma forma primária, se não primitiva, de 

registar toda a gama de desvios na vida cotidiana, uma codificação da 

conduta anterior às abstrações e fórmulas; um tipo de escritura que é anterior 

ao código. O código se fará escrito para classificar o ilegal e determinar 

castigos. O registro por escrito representa a crua contingência do real da 

maneira mais imediata possível. Por isso o arquivo é um depósito 

imprescindível da novela incipiente, um tesouro dos desvios da conduta 

humana. 11 

 

 

Retomando a definição proposta por Foucault (2008), o arquivo é aquilo que se define na 

própria raiz do enunciado (acontecimento) e, no contexto em que se dá, define, desde o início, 

o sistema de sua enunciabilidade. Ao empregar juízo de valor às condutas das personagens, 

atentando-se à especificidade de cada caso, Dom Quixote está construindo um arquivo que 

                                                           
10 No original “cuando el héroe analiza cada uno de sus casos, está practicando la casuística.” 
11 No original: El archivo judicial constituye la fuente de descripciones disponible más amplia de la acción y la 

interacción humanas; es actual y específico, y está presente y al alcance de los sentidos humanos en un aquí y 

ahora que incluye al autor e sus personajes. Obedece a una forma primaria, incluso primitiva, de registrar toda la 

gama de desviaciones en la vida cotidiana, una codificación de la conducta anterior a las abstracciones y 

fórmulas: un tipo de escritura que es anterior al código. El código se redactará para clasificar lo ilegal y asignar 

castigos. El registro por escrito representa la cruda contingencia de lo real de la manera más inmediata posible. 

Por eso el archivo es un depositario inapreciable de la incipiente novela, un tesoro de las rarezas de la conducta 

humana. 
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preexiste aos códigos jurídicos. Assim, a casuística aplicada pelo herói determina um arquivo 

de enunciados que são condicionados pela peculiaridade das condições de produção; a saber: 

quem diz e com que autoridade se diz. Nesse sentido, quando um cavaleiro andante, que se 

afirma como tal, determina que o senhor lavrador pague ao seu criado o que lhe deve, ele está 

contribuindo para formação de um arquivo que problematiza o código em vigor, mostrando 

como esse código pode ser desconstruído no status fictício. O romance cervantino é 

considerado como um arquivo à medida que envolve uma série de aplicações de casuística 

vigoradas pela lei da cavalaria andante –constituindo o espaço de uma escrita que representa a 

desconstrução de valores morais e sociais de uma época. Por outro lado, a noção de arquivo 

apresentada no romance revela os pontos cegos da lei e a permanente não coincidência entre 

justiça e direito. 

 

 

Todavia, o Quixote é também parte do cânone ocidental por corresponder, principalmente, a 

uma lei institucional de valor histórico-literário. É certo que o lugar do romance se insere 

dentro de perspectivas políticas, que têm a ver com a necessidade de garantir a leitura do 

“maior” romance da literatura espanhola e, talvez, com o entendimento de seu contexto 

histórico de produção. Nesse sentido, tal como a inauguração de uma forma romanesca nova e 

poliforme, a integração do Quixote a um conjunto de memória coletiva de textos literários é 

um fator determinante para o processo de seleção canônica. 

 

 

1.2 O Quixote e a memória cultural do humanismo (os topoi)12 

 

Notamos que o Quixote contém inúmeras referências, diretas e indiretas, à tradição humanista 

iniciadas por Petrarca no Quatrocento italiano. A representação humana no Quixote parece 

estar plenamente em acordo com o projeto humanista iniciado em Florença. Ao contrário de 

um efeito neutralizado que a distância de dois ou três séculos poderia causar, o romance 

parece reintroduzir as principais tensões artísticas que vigeram as produções intelectuais do 

século XIV ao século XVI. Assim, como exemplo, tem-se primeiramente em Petrarca o 

                                                           
12 Conforme Curtius (2013, p. 18): trata-se da “continuidade histórica de certas formas de conduta, 

cristalizada em formas que se tornam chavões, lugares-comuns, e, nascidas na Antiguidade Clássica e 

românica e circularam até depois da Renascença. Além disso, os topoi também estão articulados à 

memória dos textos literários, considerando suas capacidades intertextuais.  
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conservadorismo cristão atrelado a um resquício do individualismo ou, melhor dizendo, ao 

antropocentrismo em relação à coletividade cristã. Posteriormente, Erasmo estabelece a crítica 

a uma sociedade medievalista, incapaz de compreender-se através de uma filosofia reflexiva e 

por meio da própria experiência.  

 

 

Os projetos humanistas, cujos maiores projetores concentram-se nas figuras de Petrarca e 

Erasmo, podem ser compreendidos como visões modernas da vida e da arte, bem como da 

renovação do homem em relação à ética, à estética e ao pensamento. Conforme o historiador 

britânico Quentin Skinner (1996), este humanismo pode ser compreendido como um 

movimento cultural extenso e lento, com duração de aproximadamente quatro séculos. Trata-

se ainda de um movimento intelectual dialético, e não uniforme, como é retratado por alguns 

autores. Desse modo, o que esteve em jogo foi o surgimento de ideias cientifico-filosóficas e 

políticas, advindas de uma possível contrariedade entre a mentalidade teocêntrica da filosofia 

medieval e as posteriores considerações antropocêntricas. Para os primeiros humanistas, 

influenciados por Petrarca desde a metade do século XIV, o homem era colocado no centro 

das preocupações humanas e espirituais. O homem humanista deveria emprenhar-se na 

construção de sua mais alta humanidade possível, considerando as práticas e valores cristãos.   

 

 

Os discursos proeminentes de determinada época geralmente veiculam as ideologias políticas 

vigentes nessa mesma época. É por esse motivo que muitos historiadores investigam os textos 

enquanto produtos discursivos para averiguar a mentalidade coletiva de um povo, nação ou 

Estado, esse é um método de análise historiográfica bastante eficaz. Conforme esclarece 

Skinner, “quando tentamos situar um texto em seu contexto adequado, não nos limitamos a 

fornecer um quadro histórico para a nossa interpretação: engrenamos já no próprio ato de 

interpretar” (1996, p.13). É nesse sentido que um romance questiona esses valores, no 

entanto, eles não correspondem à realidade com exatidão, visto que se encarnam em um 

personagem como Dom Quixote para explicitar cada vez mais a decalagem entre teoria e 

prática, entre expectativa e realidade. Embora a ficção cervantina pareça suficientemente 

capaz de mostrar os principais traços genéticos de um humanismo anterior, a historiografia 

que discorre sobre as origens do humanismo, bem como sobre seus principais fundadores, 

torna-se indispensável à compreensão integral desses ideais estéticos que Cervantes impregna 
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em sua escrita. Adiante, alguns desses temas e ideais são identificados, uma vez que se 

manifestam em ideais estéticos antropocêntricos que, em alguma medida, se articulam às 

configurações das personagens. 

 

 

Alonso Quijada passou de leitor de romances de cavalaria a cavaleiro andante. Sabe-se que 

Quijada ficou louco devido aos momentos de ócio, que não eram poucos e lhe davam tempo 

suficiente para ler tantas novelas de cavalaria. Dois séculos antes da publicação de Dom 

Quixote, o humanista Desidério Erasmo escrevera em seu Elogio da loucura uma espécie de 

manifesto crítico às mais diversas castas de seu tempo, sobretudo aos fidalgos que se 

julgavam bastante esclarecidos. Após dedicar seu livro ao companheiro Thomas More e a 

declarar o estado satírico de sua pilhéria, Erasmo cria uma personagem, Moria, que é, por 

descrição, a própria loucura que busca elogiar-se a si mesma. Em Cervantes, o sentido da 

loucura está também aquém de ser um estado debilitado de saúde mental, pois como escreveu 

Rotterdam (2002, p. 27) “quanto mais o homem se afasta de mim [da loucura], tanto menos 

goza dos bens da vida, avançando de tal maneira nesse sentido, que logo chega a fastidiosa e 

incômoda velhice, tão insuportável para si como para os outros”. Ao contrário da loucura de 

Dom Quixote, identificada por seus parentes amigos próximos, Erasmo de Rotterdam 

classificou a loucura como um estado virtuoso de saúde intelectual. Nesse sentido, a crítica 

social de Erasmo de Rotterdam é análoga à sátira da loucura representada no Quixote, uma 

vez que no romance cervantino a loucura também funciona como uma ironia às práticas 

sociais. Um século após a primeira circulação de O Elogio da Loucura, os leitores do romance 

cervantino estariam aptos a não conceber o Cavaleiro de Triste Figura como um doente 

mental, mas como um intelectual entediado que precisava de uma dose de volúpia para tornar-

se cavaleiro andante; sobretudo, como uma figura prototípica do indivíduo que é capaz de 

pensar e agir por si mesmo.  

 

 

A partir deste breve esclarecimento sobre o tema da loucura, presentes em dois textos 

clássicos do humanismo europeu, verifica-se como o sentido das ideias foram amadurecendo 

e como os topoi foram sendo (re) significados ao longo de quatro séculos de processos 

culturais lentos e fragmentados. Verifica-se ainda que não houve um grupo homogêneo de 

pensadores e artistas, reunidos em uma mesma escola italiana, como o círculo Careggi, por 
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exemplo, a fim de fundarem “O humanismo”, ou a fim de fundarem “O Renascimento”. Nesta 

perspectiva, o Quixote é supostamente compreendido como um produto formado e pensado a 

partir da própria experiência cultural do romancista. Assim, é como se a atribulada vida de 

Cervantes na Itália tivesse tornado possível a aproximação do autor da cultura humanista –

influência que está bastante nítida no Quixote e que já foi problematizada por Jean 

Canavaggio13 em outras obras de Cervantes. Todavia, é preciso examinar as principais 

características que deixaram transparecer o estilo tipicamente humanista e, para o 

desenvolvimento de tal análise, o Prólogo ao Quixote parece colaborar muito. Encontra-se, 

neste texto, um autor preocupado com a recepção de seu romance, fadado a se desculpar por 

quaisquer falhas em sua obra e a justificar algumas de suas escolhas. Nem um pouco altivo e 

menos ainda direto, as mais significativas afirmações sobre a obra no prólogo do romance 

estão sempre disfarçadas de modéstia. Sobretudo, deve-se observar como Cervantes 

considerou, de modo irônico e paródico, a importância dos textos clássicos para se construir 

um romance ideal. 

 

 

O historiador da arte André Chastel (2012) esclarece que nos textos proeminentes do 

humanismo havia a prevalência dos principais conceitos tradicionais da filosofia, como por 

exemplo a noção aristotélica da imitação somadas às noções platônicas de inspiração. Além 

desta combinação, os humanistas de Florença utilizaram conceitos da Retórica para delinear 

uma estética da arte ideal; ethos do discurso (studium, inventio, elocutio, ingenium) 

considerados como métodos de analogia (ut pictura poesis).  Quando Cervantes se refere ao 

Quixote como livro da razão ele está, em grande medida, articulado aos princípios da arte 

inaugurada por esses precursores do humanismo florentino. O estudo de poetas e pintores 

antigos bem como a referência a eles na obra de arte nova traziam autoridade e peso às 

produções que se iniciavam, pois como afirma Chastel (2012, p. 159) “Com a natureza 

(ingenio) e o estudo dos mestres (studio), estão colocados os grandes temas que iriam fornecer 

as fórmulas-modelo para o julgamento artístico durante um ou dois séculos”. 

 

 

Através da leitura do prólogo ao Quixote identificamos algumas notas em que há, por parte do 

romancista, uma preocupação com a teoria humanística de arte ou mesmo com os efeitos que 
                                                           
13 Detalhes importantes e outras considerações sobre a vida e a obra de Cervantes podem ser 

encontrados na bibliografia Cervantes, desenvolvida por Jean Canavaggio. 
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essa preocupação poderia causar no leitor: a consciência de Cervantes em relação ao seu 

tempo histórico, ao seu engajamento cultural e político. Assim, um amigo, ao ouvir as 

lamentações de Cervantes, oferece-lhe respostas às suas indagações; soluções evidentes, mas 

que o próprio autor do Quixote não enxergava. A sequidão poética de que o poeta reclamara 

poderia ser sanada com a sua própria erudição. Sendo o autor conhecedor dos antigos, do livro 

cristão e das línguas clássicas, poderia ele facilmente usar todas essas memórias e 

experiências em prol da construção de seu romance. Conforme as orientações deste amigo, 

para cada lugar-comum (topos) que viesse a aparecer entre as ações da trama, o autor 

empregaria uma referência clássica.  Sendo assim, quando Cervantes estivesse exercitando 

sua memória, articulando um trabalho de memória intertextual em seu texto, ele deveria 

lançar mão das frases latinas, pois isto valorizaria sua escrita sobre alguns temas como a 

liberdade, o cativeiro e a morte. O Prólogo, por assim dizer, reverbera tanto a presença das 

“obrigatoriedades” de uma tradição artística, quanto a ironia à ingenuidade de se deixar seguir 

apenas por elas.  

 

 

A tendência humanista de recorrer aos valores clássicos, fosse na escrita ou na pintura, é 

explicada por Quentin Skinner (1996). Em relação ao humanismo literário, houve uma 

tendência voltada para o estudo e imitação da história da filologia e da poesia moral clássica. 

No século XIV os humanistas da escola de Petrarca empenharam-se no resgate de autores 

clássicos aclamados, como Cícero, considerado como uma grande mente da Antiguidade 

Clássica. Skinner (1996) denomina esta recorrência como princípio da disjunção. Trata-se da 

disjunção entre o emprego das formas clássicas e a insistência humanista de que essas 

mesmas formas carregavam significações adequadas ao presente. 

 

 

Ao (re) significar os topos vir virtus desenvolvidos pelo humanista Cícero em seus tratados e 

oratórias, os humanistas do século XIV pressupunham que uma educação ideal para a 

formação de um homem virtuoso deveria estar fundamentada no estudo da filosofia e da 

retórica. O chamado Humanismo Cívico relaciona-se à trama do herói de Miguel de 

Cervantes à medida que encontramos justiça, bondade, eloquência por onde Dom Quixote 

passa. A excelência do cavaleiro consistia na busca de virtudes que conservavam os homens 

coesos com a sociedade. Entre as virtudes ressaltadas por Cícero, está a justiça, a equidade, a 
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liberdade e o amor. Além dessas, outras são necessárias para defenderem os homens das 

adversidades da vida: a firmeza, a estabilidade, a constância, a força e o desdém pelas coisas 

efêmeras. O herói de Dom Quixote encarna todas elas, além de demonstrar, ao longo das duas 

aventuras, caráter eloquente, habilidade retórica e um infatigável virtuosismo no uso de 

citações. 

 

 

É importante ressaltar que o conjunto das principais virtudes que conferem o humanismo ao 

homem, propagadas pelo humanismo cívico, muito semelhantes às virtudes requisitadas aos 

cavaleiros andantes, apresenta-se como uma bricolagem que, conforme Skinner,  

[...] se trata em essência de uma análise aristotélica, posto que evidentemente 

está enraizada na crença de que as quatro virtudes cardeais são a justiça, a 

sabedoria, a temperança e a fortaleza d’alma. Mas ela se completa com mais 

duas exigências, refletindo ambas, uma escala de valores inegavelmente 

cristãos. (SKINNER, 1996, p.113) 

 

Os ideais de vir e virtus como prática do humanismo cívico correspondiam a uma causa 

puramente política que era a implantação de um governo republicano (in libertá) e de 

governantes efetivamente sábios e virtuosos. Essas virtudes e ideias políticos –recuperados  da 

Antiguidade Clássica, anexados às virtudes cristãs, e propagados por conselheiros de 

magistrados da Bolonha do século XIV –repercutiram até três séculos posteriores em forma 

de topos representados nas ars dictaminis, pelas artes e pelas poéticas.  

 

 

No Quixote, ainda que em modo de paródia, essas virtudes que são em grande medida as 

mesmas do cavaleiro andante, são (re) significadas como topoi, como uma memória 

intertextual que nos é apresentada no Prólogo e, posteriormente, é representada no romance. 

Além disso, percebemos como o protagonista serve-se o tempo todo da tópica como um 

estoque de provisões para justificar suas ações, por mais absurdas que sejam; é preciso em 

todas as ocasiões fantasiar circunstâncias através das quais seja possível ser virtuoso.  

 

 

A modernidade do romance, tanto em termos estruturais quanto em sua diversidade temática, 

nos levou a observar como se dá a representação do feminino na obra, desafiando a leitura 

para a análise que faremos nos capítulos que se seguem.  
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Capítulo 2 A representação do feminino em Dom Quixote: vozes e cenas  

 

 

No capítulo anterior, consideramos os lugares-comuns do romance em suas relações com a 

História da Arte, com a fortuna crítica do Quixote e com os temas estudados em nossa linha 

de pesquisa: Linguagem e Memória Cultural. Vimos, sobretudo, que tais relações elucidam o 

conceito de modernidade e nos levam a estabelecer os ângulos a partir dos quais o livro pode 

ser considerado uma referência para os Estudos Literários e para as Ciências Humanas. Neste 

segundo capítulo, adentraremos a textualidade do romance, a fim de investigar as 

representações femininas da primeira parte, tendo como referência não só os próprios texto e 

estilo cervantinos. Consideraremos também outros estudos específicos sobre gênero e 

sexualidade.  Ressaltamos que tais tarefas se apresentam como desdobramentos do primeiro 

capítulo, justamente porque é a condição de modernidade literária, proposta pelo regime 

representativo e romanesco do Quixote, que torna possível pensar a subversão dos gêneros no 

Quixote e, naturalmente, abre caminhos para analisar as condições da representação do 

feminino.  

 

 

Em síntese, e em conformidade com o editor John Jay Allen (2013), podemos assinalar três 

aspectos que esclarecem a novidade da novela de Cervantes: o rechaço dos gêneros literários 

estabelecidos em favor do compêndio dos gêneros –o que libertou o autor das limitações que 

impunham regras à narração de histórias de cavaleiros, pastores e pícaros. O rechaço do 

fantástico e do milagroso para criar um mundo providencial –o que permitiu que Cervantes, 

através de seu “realismo cômico”, suscitasse o efeito de admiratio sem sacrificar a 

verossimilhança. E, por fim, o desprezo da preocupação clássica de estabelecer a autoridade 

da narração. Ao abrir mão de tal preocupação, Cervantes explora os múltiplos efeitos 

causados pelo manejo e pela manipulação de diferentes pontos de vista. 14 

 

 

É sabido que o Quixote possui características típicas do teatro espanhol. O discurso direto, 

enquanto técnica adequada à enunciação dos personagens de um drama, pressupõe uma 

                                                           
14 Gostaríamos de esclarecer que não há apenas um narrador no Quixote. Além de Cid Hamete, 

encontramos ao menos três vozes narrativas na primeira parte que não podem ser designadas a um 

personagem específico. 
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autonomia dos próprios personagens no processo de suas construções verbais. No entanto, a 

atividade do narrador é fundamental, posto que ela nos fornece um ponto de vista carregado 

de ideologias –mais ou menos coletivas –e, assim, as subjetividades e identidades dos 

personagens podem sofrer interferências provocadas pelo discurso do narrador.  

 

 

As discursividades das mulheres da primeira parte do romance não correspondem aos 

modelos paradigmáticos de representação discursiva que vigoravam as produções artísticas na 

época de Cervantes. Assim, surge um novo modelo de representação, capaz de anular a lógica 

pré-existente que garantia o decoro dos gêneros. Nesse sentido, vemos que a inserção das 

personagens femininas na primeira parte de Dom Quixote de la Mancha se dá a partir de 

convenções, mas, ao mesmo tempo, observamos como essas convenções são frágeis e, por 

isso, podem ser desconstruídas. É nisso que reside também a novidade do Quixote. Assim, 

temos o exemplo da personagem Aldonza, que é “encantada” –seguindo o mesmo termo 

usado por Auerbach (2001) – e transformada em Dulcineia de Toboso para se fazer cumprir 

uma ordem: a de que todo romance de cavalaria deveria ter uma donzela, à qual pudessem ser 

dedicados os feitos do cavaleiro andante.  

 

 

Neste capítulo, as representações das personagens serão retomadas e analisadas a partir das 

teorias sobre linguagem, sobre discurso romanesco e sobre o discurso da narrativa. 

 

 

As mulheres da primeira parte do Quixote, locadas nas novelas que chamamos de 

intercaladas, sugerem a existência de um fio temático que perpassa as demasiadas cenas das 

quais são protagonistas: cortesia, veneração e donzelismo. Aos que desconhecem o código do 

amor cortês, o tratamento que tais personagens recebem por parte do herói, um cavaleiro 

andante, poderia soar suspeitoso, deixando a impressão de que ele teria se apaixonado por 

todas elas. Contudo, é sabido que, para o cavaleiro andante, a nobreza é a sua maior arma e a 

cortesia é para ele como um escudo. Sendo assim, resguardar ou restituir a honra das donzelas 

ou mesmo “criar” uma nobreza para elas era o seu dever. Somos, portanto, levados a inferir 

que, apesar da misoginia cristã que regia a conduta feminina no século XVII e em séculos 

anteriores, os feitos cavalheirescos atenuavam em grande medida a dura realidade feminina, 
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fosse por meio de construções ideológicas, fosse através de ações corteses como a veneração e 

o cultivo do amor platônico. No Quixote encontramos muitas circunstâncias em que a 

opressão feminina é atenuada pela profícua justiça poética e autoinstituída de Dom Quixote. 

Ademais, como afirma Ruth Fine em seu artigo “Rumo a uma poética da personagem 

cervantina”:   

O romance de Cervantes oferece personagens complexas, equívocas, 

dinâmicas e ricas em lacunas. Talvez tudo isso possa ser visto como 

manifestação da desestabilização da doutrina idealista vigente, bem como 

das ordens moral e social reinantes. Fundamentalmente, isso parece 

constituir uma parte integral da cosmovisão cervantina, que percebe a 

realidade como ambígua e enigmática. De qualquer modo, nos parece válido 

estabelecer que a narrativa de Cervantes constitui uma antecipação 

fundamental da personagem no romance moderno. (FINE, 2006, p. 221) 

 

 

Ruth Fine está se referindo à função educativa que a prática letrada, ainda denominada Belas 

Letras, deveria desempenhar para atingir o público leitor. Assim, a autora menciona as 

poéticas de Pinciano, um pensador espanhol do século XVI que prescreveu o conceito de 

decoro. Ruth Fine cita ainda aos preceptistas italianos, como Escalígero, Catelvetro e 

Robortelli, que consideravam a sabedoria, a beleza e a classe social como virtudes. Para os 

humanistas espanhóis, como Vives, Pinciano e Cascales, o decoro estava relacionado à 

exemplaridade e à admiração. Entretanto, Jacques Rancière, em La palabra muda (2009), 

observa que o que opõe a poética das Belas Letras à literatura moderna “não é só uma 

concepção diferente da relação entre pensamento e matéria que constitui o poema, mas 

também da linguagem –que é o lugar dessa relação”. 15 Assim, podemos observar que o autor 

do Quixote utilizava do contínuo recurso às tópicas –Belas Letras –com o intuito de 

desestabilizar as certezas estruturais conduzidas, agora, através das técnicas narrativas e 

dramáticas a fim de suspender os sentidos-lógicos, advindos do antigo regime de 

representação.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 No original: “No es solo una concepción diferente de la relación entre pensamiento y materia que constituye al 

poema sino también del lenguaje que es el lugar de esa relación.”   
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2.1 Aldonza/Dulcineia, Marcela, Lucinda e Doroteia 

 

 

Em princípio, a ideia de incluir Dulcineia ao conjunto das representações femininas da 

primeira parte do Quixote não pareceu pertinente porque, como se sabe, sua configuração é 

puramente imaginária e é fruto de mais um delírio de Dom Quixote. Mas, quando percebemos 

que a presença e as ações das mulheres nos contos intercalados da primeira parte giram 

justamente em torno dos ideais cavalheirescos, eis que não vimos mais motivos para excluir a 

personagem, visto que a sua existência é motivada pelas mesmas circunstâncias em que a 

parodização dos romances de cavalaria é determinante.  

 

 

Ademais, considerando a lógica proposta por Alfred Schütz (1983), é justamente a cavalaria 

andante, enquanto um subuniverso de realidade, que justifica o encantamento de Dulcineia e a 

consciência do herói cavalheiresco em relação a tal encanto. Mesmo que Dom Quixote não 

acredite que Dulcineia seja real, sua sina de cavaleiro andante, realizada no tempo e no 

espaço, lhe permite que Aldonza Lorenzo assuma uma forma de princesa nobre e virtuosa, 

posto que as grandes damas dos cavaleiros reais eram também “inventadas” para servir como 

temas para versos.  Assim, Schütz (1983, p. 201) entende tal processo como “o axioma básico 

que identifica a verdade à existência no subuniverso particular sobre o qual se conferiu valor 

de realidade”.  

 

 

Porém, é preciso lembrar que, embora a cavalaria andante se constitua como uma sociedade 

real no tempo e no espaço (já passados), no Quixote, tal sociedade é tratada como obsoleta. 

Contudo, é essa incompatibilidade dos códigos obsoletos da cavalaria andante com a realidade 

atual que provoca o efeito cômico e paródico que o romance encerra. A enferrujada armadura 

dos antepassados de Dom Quixote e a bacia de barbeiro transformada em capacete sugerem 

que a cavalaria andante é uma instituição ultrapassada e inadequada aos costumes atuais. 

Assim, percebemos que a inserção de tais objetos é uma necessidade satírica, que provoca 

estranhamento e riso. O aparecimento de Dulcineia também se inscreve em uma situação que 

é cômica e paródica: 

Como regozijou nosso bom cavaleiro quando fez esse discurso, ainda mais 

quando encontrou quem pudesse chamar de sua dama! Ao que tudo indica, 
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havia em uma vila próxima a sua uma moça lavradora muito bem afeiçoada, 

de quem há tempos ele andava enamorado, (ainda que ela jamais havia dado 

conta disso). Chamava-se Aldonza Lorenzo, e a ela lhe pareceu bom dar o 

título de senhora dos seus pensamentos; e buscando um nome que não fosse 

tão diferente do seu e que fosse típico de princesa e grande senhora, chamou-

a Dulcineia de Toboso, porque ela era natural de Toboso; nome, segundo ele, 

músico, peregrino e significativo, como todos os demais que ele havia posto. 

(CERVANTES, 2013, p. 119)16 

 

O nome Dulcineia sugere uma estratégia utilizada por Cervantes para recolocar a tradição dos 

nomes de damas de livros de cavalarias e de amor cortês. Reguera (2006) chama tal 

procedimento de cadeia linguística –pela qual personagens são sintetizadas e identificadas. Os 

primeiros nomes terminados em “eia”, antepostos ao segundo nome que diz respeito a um 

local de origem, correspondem à uma tradição de nomes de donzelas nobres da literatura. É 

importante notar que mudança do nome de Aldonza para Dulcinea del Toboso marca o 

território de origem da donzela e confere alguma nobreza à campesina. Dulcineia é o expoente 

máximo da sátira cavalheiresca, pois sua criação e existência no romance denunciam o 

princípio da paródia aos livros de cavalaria. Não fosse por causa de Dulcineia, Dom Quixote 

não teria motivos verdadeiramente nobres para prosseguir suas aventuras de cavaleiro 

andante.  

  

 

Muitos são os trabalhos recentes de análise literária dedicados às observações das funções 

estéticas de Dulcineia no romance de Cervantes.17 A partir do estudo de Maria Catarina Ruta 

(2006), vimos que a criação da personagem está principalmente reduzida à condição da 

representação da vida contemporânea da Espanha do século XVII. Em outras palavras, a 

personagem é tida como a figuração do amor e da representação da mulher camponesa como 

objeto de desejo de nobres. Tal interpretação corresponde a leitura sociológica da obra de 

Cervantes, pois envolve considerações sobre classe social e também sobre uma possível 

desconsideração dos direitos das mulheres pobres. Mais à frente, retomamos essas 

considerações e as desenvolvemos melhor. 

                                                           
16 No original: Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a 

quien dar nombre de su dama. Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora 

de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado (aunque, según se entiende, ella jamás lo supo ni 

le dio cata dello). Llamábase Aldonza Lorenzo, y ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus 

pensamientos; y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, 

porque era natural del Toboso; nombre, a su parecer, músico y peregrino y significativo, como todos los demás 

que a él y a sus cosas había puesto.  
17 Há uma edição organizada pela pesquisadora Fanny Rubio em que contém variados artigos sobre as 

personagens femininas do Quixote: El Quijote en la clave de mujeres  
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Embora a atitude filológica de Auerbach (2001) esteja fundamentada em uma cena da 

segunda parte, nada nos impede de rever a sua leitura como pertinente para a configuração 

geral da personagem Dulcineia. Sua leitura é totalmente flexível a esse movimento porque 

não se limita apenas à interpretação de que o encantamento de Dulcineia e das três lavadoras, 

desempenado por Sancho na segunda parte, teria sido proposital. O que nos importa é que 

Auerbach considera Dulcineia uma personagem comum da vida real espanhola do século 

XVII e que, quando colocada em relação paradigmática a Aldonza, torna-se um elemento 

importante para compreender o realismo quixotesco. Ainda que o efeito causado pelo 

paradigma Aldonza/Dulcineia seja melhor evidenciado na segunda parte do Quixote, é 

possível assimilar em tal paradigma a diferença entre encantamento/realidade logo quando a 

personagem é iniciada na trama. Conforme Auerbach (2001, p. 306) “os acontecimentos da 

vida quotidiana estão continuamente em contraste com aquela loucura, e aparecem salientados 

com ainda maior rigor graças aquele contraste”. É por isso que chamamos tal relação de 

paradigmática, visto que para a distinção entre as duas formas existe uma diferença que é 

mínima, mas extremamente necessária para operar a mudança de sentido. 

 

 

A presença de Dulcineia se equipara a outras presenças femininas porque está condicionada a 

esse efeito de ideal que é provocado pelo choque entre realidade e fantasia. De outro modo, 

poderíamos colocar que o efeito de ideal e do simbólico, em contraposição ao efeito do real, 

está expresso porque existe a relação Dulcineia/Aldonza. No entanto, como todos os 

significados simbólicos pressupõem a existência de um código, só aceitamos a nobreza de 

Dulcineia porque ela corresponde ao código da cavalaria andante; ainda que esse código seja 

demasiadamente utópico, ele se impõe e se conserva, pois já fora apresentado ao leitor como 

uma condição que torna possível a continuidade do romance. 

  

 

Conforme Auerbach (2011), os múltiplos choques de Dom Quixote com a realidade não 

chegam a descobrir completamente os problemas fundamentais da sociedade contemporânea. 

No entanto, nas passagens em que esses choques estão mais centralizados, é possível 

encontrar nítidas alusões aos costumes políticos, sociais e culturais do século XVII. Em 

contrapartida, não é necessário que haja um ângulo puramente idealista, pelos quais os 

românticos descreveram o Quixote, para que o romance seja revisitado e, a partir dessa 
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atividade, se construa um simulacro autônomo – ligado somente às ideologias cavalheirescas 

e ao novo regime representativo de comicidade. Assim, considerando ou não a gênese do 

Quixote, o idealismo da cavalaria andante, que é imanente a essa gênesse, acaba transpassado 

no romance, visto que tudo o que Dom Quixote encontra é objeto de uma aventura 

cavalheiresca. Como resultado desse processo, vimos que a burla e o riso provocados 

acentuam ainda mais a realidade –que, segundo Auerbach, (2001, p. 314) “presta-se a um 

jogo, que a disfarça a cada instante de maneira diferente; jamais destrói a alegria do jogo com 

a grave seriedade das suas necessidades, preocupações e paixões”. Assim, ficamos no limite 

do real, posto que, para o filólogo alemão, o cervantismo expressa-se por “uma alegria tão 

universal e diversificada e, ao mesmo tempo, tão livre de crítica e de problemas na 

representação da realidade cotidiana. ”  

 

 

Segundo a cervantista Maria Catarina Ruta em seu trabalho “Exercícios de estilo cervantinos” 

(2006), não é adequado atribuir ao Quixote as características ditas de um romance realista, já 

que a “simples etiqueta de realismo” pode ser muito genérica e, na verdade, são os romances 

franceses e alemães da segunda metade do século XIX que desenvolverem a vertente realista. 

Assim, a autora sugere que seria um erro anacrônico considerar o romance de Cervantes 

realista e, revendo as considerações de Auerbach e de Edward Riley, ela afirma ser mais 

pertinente adjetivar o Quixote como um “romance de verossimilhanças”. Em seu artigo, a 

autora problematiza a existência de Dulcineia, visto que não há elementos plásticos 

suficientemente capazes de fazê-la e refazê-la no romance. Portanto, a sua figuração 

corresponderia apenas a um retrato –que não é propriamente o seu retrato, mas sim a sua 

beleza idealizada e retratada.  

 

 

Contudo, é inegável que a existência de Dulcineia seja uma existência paradigmática, cuja a 

existência “outra” estaria materializada em Aldonza, que é, inclusive, o modelo para a 

iconografia francesa18. Guardada essa observação, vemos que a figura de Dulcineia pode ser 

assimilada como um dispositivo de corrosão da exemplaridade legada por artistas anteriores, 

como Petrarca, por exemplo. Através do diálogo entre Sancho e Dom Quixote, Ruta (2006) 

nos orienta a pensar a corrupção de um código correspondente à representação da donzela. Na 

                                                           
18 Cf. Capítulo 3 desta dissertação. 
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passagem do capítulo XXXI da primeira parte há uma cena que deveria ser embalada pelo 

encantamento e pela perfeição feminina, mas que, no entanto, é dominada pela descrição de 

sensações olfativas e visuais desagradáveis, capaz de fazer desaparecer toda a perspectiva 

idealista em relação à personagem-donzela. Ao confessar a Dom Quixote que de Dulcineia 

emanava um odor masculino, causado por tantos trabalhos braçais que ela fizera, Sancho nos 

faz adentrar dois níveis representativos incompatíveis com a ética petrarquista: o primeiro diz 

respeito à burla, visto que toda a seriedade e idealismo da cena são transformados em riso pela 

refração da verossimilhança; ao passo que o segundo nível:  

produz uma dupla perspectiva com andamento contrapontístico tanto 

linguístico como visual, este último em razão da multiplicidade de 

solicitações sensoriais recebidas pelo leitor. Aos estímulos visuais 

acrescenta-se, além disso, uma nota olfativa que, na sua aparente inutilidade, 

deixará um traço persistente em Dom Quixote. (RUTA, 2006, p. 180) 

 

 

Vimos que as personagens cervantinas são construídas a partir de técnicas heterogêneas. Em 

algumas cenas, seus discursos e características psicofisiológicas são mediados por um 

narrador; noutras cenas, ao próprio Dom Quixote é incumbida a tarefa de caracterizá-las. 

Contudo, os discursos de algumas personagens são diretos e livres. Em linhas gerais, essas 

são as principais condições narrativas empregadas no romance que, a despeito da consciência 

do escritor, provocam o efeito de “multiperspectivismo do real”, de modo que o códice 

literário da época seja infringido. Assim, notamos da parte de Cervantes uma elaborada 

investidura contra a “sólida construção neoplatônica em que se uniam os ideais de beleza e 

bondade” (RUTA, 2006, p. 183).  

 

 

No que se refere à existência de Dulcineia considerada a partir da realidade cotidiana, 

podemos observar que há várias passagens no Quixote em que sua materialidade física se 

estabelece. Esse movimento é curioso porque deixa entrever um nível de realidade totalmente 

alheio à idealidade referente ao perfil de uma dama a quem os feitos da cavalaria pudessem 

ser dedicados. Assim, ainda na primeira parte do Quixote, observamos as múltiplas ocasiões 

em que Dulcineia aparece “encarnada” em diferentes estruturas corporais. Novamente é 

necessário trazer para o plano de discussão o capítulo XXXI da primeira parte, pois a 

passagem em que Sancho pormenoriza a condição física de Dulcineia é extremante aclamada 

pela crítica:  
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–Mas não me negarás, Sancho, uma coisa: quando chegastes perto dela, não 

sentistes um odor sabeu, uma fragrância aromática, e um não sei o que de 

bom, de modo que não posso dar-lhe o nome? Digo, um odor ou tufo como 

se estivesse na tenda de algum curioso luveiro? 
– O que sei dizer –disse Sancho –é que senti um odor masculino, e devia ser 

porque ela, com tanto exercício físico que fizera, ficara suada e oleosa. 

(CERVANTES, 2013, p. 431) 

 

 

 

González-Echevarría (2008) dedica um capítulo inteiro de seu livro Amor y ley en Cervantes à 

feitura de Dulcineia. O crítico, alinhado à perspectiva dos estudos culturais, considera a 

personagem como a resposta mais completa à tradição do amor cortês e um passo 

fundamental no que se refere a evolução do amor em princípios do romance moderno. Além 

disso, Dulcineia corresponde a uma afirmação profunda sobre o desejo e a imaginação. Assim 

como Ruta (2006), Echevarría considera que Dulcineia seja a projeção de uma resposta às 

grandes damas da tradição literária. No entanto, a novidade do crítico de Yale está em 

associar Dulcineia a um desejo amoroso, visto que a personagem se apresenta como uma 

“figura complicada” e “bissexual”, que pode representar o desejo em seu estado mais puro e 

geral, mas que também constitui uma perspicaz exploração do amor de Dom Quixote. 

Portanto, para Echevarría, a relação Aldonza/Dulcineia parece originar uma movimentação 

dialética fundamental entre amor e direito. Nesse sentido, o crítico desempenha uma 

reconstrução da relação real de Dulcineia com Dom Quixote, a fim de compreendê-la a partir 

das perspectivas sócio-histórica, jurídica e literária. Para tanto, González- Echevarría 

desconstrói primeiro a relação paradigmática Aldonza/Dulcineia e Alonso Quijano/ Dom 

Quixote. Nesse sentido, a cena em que Alonso encontra Dulcineia na vila, pela primeira vez, 

retrata um costume muito comum, as chamadas miradas, muito usadas no processo de 

conquista na tradição do amor cortês. Conforme podemos ver em tantos exemplos da 

literatura (Belas Letras) codificadas no Renascimento, o encantamento, digamos, do amor à 

primeira vista, produz no ser venerado uma aura neoplatônica capaz de elevar esse ser ao 

nível mais alto da perfeição. Para González-Echevaría, a aproximação erótica de Aldonza e 

Alonso Quijano é vista como a quebra de decoro em relação até mesmo à verossimilhança, 

visto que Alonso deveria, ao menos, cortejar uma moça que fosse de sua classe, como 

Lucinda ou Doroteia. Portanto, essa relação afetiva entre um fidalgo e uma camponesa, que, 

em princípio, poderia ser considerada absurda, teria as suas razões fundamentadas pelo direito 

–um campo que ajuda a entender os traços mais desconcertantes de Dulcineia.  
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A análise de Echevarría se inicia a partir da referência à passagem supracitada, em que 

Sancho denuncia o mal odor de Dulcineia del Toboso. Além disso, o corpo de uma lavradora 

robusta bem como o seu analfabetismo também são detalhes importantes para a determinação 

social da personagem. No que se refere ao conteúdo realístico marcado pela relação 

Alonso/Aldonza, é possível perceber a seguinte situação: um aristocrata de meia idade que 

cultiva interesses eróticos por uma lavradora mais jovem e mais pobre que ele. Aos olhos de 

Echevarría é certo que Alonso poderia se beneficiar do direito de pernada –uma relação 

sexual descompromissada entre um homem de uma classe superior e uma mulher pobre. Tudo 

indica que, anteriormente ao século XV, essa relação era muito comum. Obviamente, esse 

tipo de comportamento delata a violência praticada contra as mulheres pobres de determinada 

comarca. No início do período moderno, que pode ser entendido como o final da Idade Média, 

esse tipo de violência já havia se tornado uma preocupação do direito espanhol.  O que 

Echevarría nos mostra com essa breve contextualização histórica é bem interessante, pois, ao 

descontruir a relação Aldonza/ Dulcineia, podemos entrever que mulheres como Aldonza 

eram vítimas de abuso. Todavia, este tipo de conflito desvela a atração que as camponesas 

despertam em homens de classe alta devido à aparência forte e masculinizada dessas 

mulheres. Tal aparência grotesca era relacionadas ao prazer selvagem, não acessível através 

de donzelas de classes mais altas. Assim, enquanto a descrição do corpo robusto de Aldonza 

sugere a violência praticada contra a mulher, a sua personalidade encantada, Dulcineia, ao 

contrário, induz uma prática social carregada de preceitos e leis que restringiam o contato 

físico entre os amantes.  

 

 

Assim como a tradição do amor cortês pode funcionar como um código da tradição literária 

que é revisto no Quixote, código do qual Dulcinéia seria a manifestação máxima, há algumas 

referências da literatura espanhola que podem ser revistadas para entender a poética dessas 

camponesas robustas, vitimadas pela aparência física.  Conforme Echevarría, as primeiras 

camponesas sexualmente atrativas da literatura espanhola aparecem no Libro del buen amor, 

de Juan Ruiz, no século XIV. Essas jovens, descritas pela elegia, são aparentemente robustas, 

agressivas e fortes. Para conseguir viajar, elas ofereciam pratos de comidas rústicas e favores 

sexuais. Há também a famosa Vaquera de la Finojosa, personagem importante da serranilla, 

de Iñigo López de Mendoza. Sua caracterização física é semelhante a de uma camponesa 

masculinizada e, por ser assim, acaba atraindo um viajante que encontra. Tais mulheres são as 
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precursoras literárias de Aldonza e, por possuírem aspectos rústicos e masculinos, atraem 

homens da classe aristocrática. Em contrapartida, a faceta de Dulcineia del Toboso é a 

figuração de outro tipo de código literário, notavelmente alheio à tradição evocada por 

Aldonza. O amor cortês, ao contrário da pernada, pressupunha um tipo de relação amorosa 

baseada na negação do contato físico. Em geral, a corte entre os amantes exigia a semelhança 

entre suas classes e a nobreza era atributo essencial da donzela cortejada. No entanto, a 

transformação de Aldonza por meio do encantamento não esconde a sua realidade, mas a 

torna latente, visto que a diferença entre as duas versões produz sentidos e significado. Para 

Echevarría, Dulcineia é a manifestação de uma lei, visto que, ao ser transformada, a 

personagem se converte em um exemplo de proibição amorosa: intocável e inatingível.  

 

 

No processo que Foucault (1988) considera como o dispositivo da sexualidade, esta noção de 

lei pode ser amplificada, pois a estimulação dos corpos e o cultivo dos prazeres tiveram de 

passar por instâncias reguladoras, as quais, em seu fim, deram origem ao matrimônio como 

dispositivo de aliança. Nesse sentido, as relações eróticas foram encaixadas em códigos 

jurídicos, a fim de que o comportamento sexual fosse adestrado. O amor cortês na literatura, 

seria, portanto, mais uma mitificação desse processo jurídico, tendo o casamento como 

desenlace legal e a sexualidade regulada por um sistema de controle socioeconômico.  

 

 

No que tange o processo civilizador de Dulcineia, podemos acrescentar que, embora 

encantada, a sua versão “carnal” está sempre aparente. Sua existência dentro do romance está 

circundada por aventuras que sempre trazem a sua materialidade à baila, produzindo uma 

sombra enigmática pela qual a dura realidade pode ser conhecida.  

 

 

As análises das personagens femininas da primeira parte do Quixote se tornam complexas 

através das técnicas metadiegéticas desprendidas por Cervantes. Marcela, a pastora do campo, 

ao mesmo tempo em que é inserida no gênero pastoril, é também uma personagem do 

romance moderno. Assim, enquanto pastora, Marcela funciona como um dispositivo que 

quebra com o decoro do gênero em que está representada, pois seu comportamento não condiz 

com a vida pastoril e seu discurso possui uma forma mais romanesca que lírica. Assim, a 
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inserção “inadequada” de Marcela no romance é um procedimento plenamente condizente 

com o gênero romanesco. Segundo Bakhtin:  

O romance admite introduzir na sua composição diferentes gêneros, tanto 

literários (novelas intercaladas, peças líricas, poemas, sainetes dramáticos, 

etc.), como extraliterários (de costumes, retóricos, científicos, religiosos e 

outros). [...] todos esses gêneros que entram no romance introduzem nele as 

suas linguagens e, portanto, estratificam a sua unidade linguística e 

aprofundam de um modo novo o seu plurilinguismo. (BAKHTIN, 1998, p.  

124-125) 

 

 

Com efeito, os gêneros intercalados em Dom Quixote, na primeira parte, trazem também 

personagens irreverentes como Marcela, Camila, Lucinda e Zoraida. Essas personagens são 

agentes do próprio destino e na ficção cervantina funcionam como “ideogramas”.  

 

Segundo Bakhtin (1998), a identidade épica do homem se desintegra no romance. Em outras 

palavras, surge uma divergência fundamental entre o homem aparente e o homem interior, e, 

como resultado, os aspectos subjetivos desse homem tornam-se objetos de experiência e de 

representação.  Existe um caráter subjetivo na relação comunicativa personagem locutor/ 

locutário. Os modos diversos pelos quais os discursos dos personagens se estabelecem, 

discurso direto ou indireto expressam a ideologia desses personagens. Isso se dá na medida 

em que essa pluralidade de discursos passam a ser empregados para dar conta da narrativa 

romanesca. Assim, a partir de processos de criação verbal, vemos meros personagens se 

transformarem em sujeitos.  

 

 

As Novelas Exemplares, de Cervantes, apresentam-se como um bom ponto de partida para 

que possamos averiguar a presença de tantas narrativas segmentadas no romance cervantino. 

O conto da Pastora Marcela, A história dos amores cruzados de Lucinda, Doroteia, Fernando 

e Cardênio – que se passam em Serra Morena, A Novela do Curioso Impertinente e O conto 

do Cativos são novelas curtas que fazem parte do romance. Por um lado, essas narrativas são 

como sinédoques que retomam, variam ou contrastam a trama principal. Entretanto, tais 

narrativas se parecem sobrevidas de antigas coletâneas de histórias como O Decamerão.  

Essas novelas sugerem um certo desvio narrativo que faz com que o leitor esteja mais atento e 

mais receptivo, uma vez que as tramas são interessantíssimas e aguçam a curiosidade do 

leitor. No entanto, para o leitor mais atento, não é possível prosseguir a leitura do romance 

sem ao menos se questionar uma única vez sobre a pertinência de tantas histórias soltas, que 
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pouco têm a ver com a peregrinação do cavaleiro e de seu escudeiro. Esta questão já foi 

abordada por muitos críticos, cervantistas ou não.  

 

 

A presença das narrativas que chamamos intercaladas é bastante comum no Quixote e é a 

partir delas que engajamos em nossas investigações. Em virtude da necessidade de explicar os 

motivos pelos quais Cervantes havia inserido tantas narrativas no Quixote, Reguera nos dá a 

seguinte explicação:  

Trata-se de autopublicidade cervantina, caso se queira assim, ao anunciar 

outras obras suas; mas também é uma mostra palpável do gosto de Cervantes 

pela narração curta, que, como já se viu, começa com as novelas intercaladas 

em La Galatea, matém-se sem dúvida ao longo desses anos em que 

permanece afastado –ao menos do público –da literatura, e reaparece 

também nas novelas intercaladas do primeiro Quixote, no qual, como é 

notório, insere várias histórias e episódios marginais completamente alheios 

à trama central, algum dos quais podem ser  plenamente considerados como 

novelas curtas. (REGUERA, 2006, p. 19) 

 

Assim, embora nos ocorra pensar que a presença desses episódios seja um lastro da 

improvisação de Cervantes, o mais adequado é aderir à hipótese de Reguera, uma vez que 

Cervantes possuía um grande apreço pelas narrativas curtas, considerando o número relevante 

de novelas breves escritas pelo mesmo autor do Quixote. 

 

 

A respeito dessa mesma investigação, é importante considerar interpretação de González-

Echevarría (2008). Para ele, há uma ligação temática que justifica a presença das novelas 

intercaladas como um lugar-comum, onde se pode encontrar excelentes variações do tema do 

amor, valiosas mais por suas riquezas e multiplicidade que por uma possibilidade de haver 

coesão nesse conjunto. Assim, o denominador comum dessas novelas estaria na relação das 

histórias de amor com a moral jurídica. Nesta perspectiva, o tema do amor possui uma força 

desmedida, suficiente para impulsionar as ações de todos, inclusive as de Dom Quixote. Para 

González-Echevarría, ao levar em conta o contexto histórico dos discursos sobre amor e 

moral jurídica, entendemos como eles se convertem em literatura na obra de Cervantes. Os 

conflitos das novelas curtas intercaladas têm a ver com crimes passionais, desvios, agravos e 

dívidas. O matrimônio é uma solução básica para as tramas. A propósito, cremos que o crítico 

cubano está se referindo não só ao Quixote, já que, como podemos perceber em Novelas 

Exemplares, principalmente em La Fuerza da la sangre, El Casamiento Engañoso e em Las 
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dos doncellas, é muito comum que o matrimônio seja um modo de catarse ou mesmo um ato 

de misericórdia – que tem como principal objetivo justificar as ações pecaminosas. Nesse 

sentido, o casamento se apresenta como um tipo de desfecho legal, como uma perspectiva 

jurídico-cristã e como um acontecimento convencional das novelas. Pode-se concluir que, 

entre as novelas curtas da primeira parte do Quixote, a única que não possui o casamento 

como desfecho potencial é o episódio da Pastora Marcela e Grisóstomo. Para González-

Echevarría, o desfecho é trágico justamente por não haver a possibilidade de matrimônio; 

apoiada por Dom Quixote, Marcela rejeita um dos sacramentos mais importantes da vida da 

mulher religiosa, o casamento.  

 

 

Alguns autores, como os próprios González-Echevarría e Reguera, nos advertem sobre a 

brevidade do texto inicial do Quixote; nesse sentido, a intercalação das novelas funcionou 

como uma alternativa para que o romance se tornasse maior. No entanto, as considerações 

mais precisas que tratam o caráter improvisado do romance de Cervantes dizem respeito ao 

enredo, e não à forma do Quixote. Assim, para Echevarría, as provas dessa improvisação se 

apresentam principalmente de dois modos: 

A natureza improvisada dessa continuação aparece imediatamente no 

próprio relato de maneira autorreflexiva, quando no final do capítulo VIII, 

com Dom Quixote e o biscainho travando um feroz combate, o narrado de 

repente anuncia que acabou o texto que ele transcreveria e passa a explicar 

como, por puro acaso, encontrou o resto da história [...]. A improvisação 

também rege as ações do protagonista no romance, será o seu sistema à 

medida que ele tenta seguir o exemplo de cavaleiros andantes sobre os quais 

leu, deambulando pela planície castelhana e às vezes por seus montes, cuja 

topografia e população não se prestam para as aventuras de cavalaria, motivo 

pelo qual tem que transformar e adaptar seus modelos conforme as 

circunstâncias, utilizando sua capacidade criativa. (ECHEVARRÍA, 2014, p. 

50-51) 

 

 

Diante dessas análises, podemos dizer que o improviso que Cervantes desprende apresenta-se 

como um processo consciente de escrita. A própria continuidade desnaturalizada, que se 

manifesta tanto na forma quanto no conteúdo do romance, cria uma ilusão de simultaneidade. 

Ademais, a presença das novelas curtas se justifica quando suas inserções são consideradas 

uma técnica exclusivamente literária, na qual os feitos da cavalaria andante podem ser 

exercidos.  
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De modo geral, podemos dizer que as narrativas se apresentam como as estimadas novelas 

curtas e que suas intercalações no Quixote reverberam ainda mais o estilo prosaico cervantino. 

As narrativas intercaladas são como modelos reduzidos da história que realçam e/ou deslocam 

alguns de seus aspectos. Contudo, cada uma dessas narrativas apresenta características 

particulares, de modo que a diferença entre elas seja análoga às propriedades de gêneros 

literários específicos. Nos capítulos XII e XIII, na ocasião da segunda saída de Dom Quixote, 

encontramos o conto da pastora Marcela, mais uma novela curta ou mesmo um improviso, 

não fosse a articulação de Cervantes que, com o propósito de organizar os capítulos, acabou 

criando uma lógica temática. Assim, antes que pudesse haver uma situação narrativa ideal 

para iniciar a referida trama, Cervantes reorganiza sua obra de modo que o leitor seja inserido 

numa atmosfera pastoril ainda no capítulo XI: 

Ditosa idade e séculos ditosos aqueles ao qual os antigos puseram o nome de 

dourados, não porque neles o ouro (que essa nossa idade de ferro tanto 

estima) era alcançado sem fatiga alguma, mas sim porque os que nessa idade 

viviam ignoravam essas duas palavras seu e meu. Eram naquela santa idade 

todas as coisas comuns; a ninguém era necessário, para alcançar seu 

ordinário sustento, ter outro trabalho, senão o de erguer as mãos e alcançar 

robustas árvores, que, deliberadamente, lhes ofereciam o seu doce e 

sazonado fruto [...]. Então, tudo era paz, amizade e concórdia; ainda não se 

havia atrevido o peso da relha do curvo arado a abrir nem a visitar as 

entranhas piedosas de nossa primeira mãe; pois ela, sem ser forçada, oferecia 

por todas as partes de seu fértil e espaçoso seio o que pudesse fartar, 

sustentar e deleitar os filhos que então a possuíam. (CERVANTES, 2013, p. 

194) 19  
 

 

O que se percebe, mais uma vez, é que, se há improvisação da parte do autor, essa se dá de 

modo consciente, ou, ao menos, organizado. Segundo a pesquisa de Regera (2006), o conto da 

Pastora Marcela teria sido colocado no capítulo XXV, mais ou menos oitenta páginas após o 

discurso sobre a Idade de Ouro já supracitado. Somente quando Cervantes se deu conta de que 

esta distância seria desproporcional é que o início do conto da pastora Marcela é movido para 

o capítulo XII. Como se vê, o processo de preparação do romance deixa alguns vestígios 

fundamentais a qualquer interpretação da obra.  

                                                           
19 No original: Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antigos pusieron nombre de dorados, y no 

porque en ellos el oro (que esta nuestra edad de hierro tanto se estima) se alcanzase en aquella venturosa sin 

fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo e mío. Eran en 

aquella santa edad todas las cosas comunes; a nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar 

otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas, que liberalmente le estaban convidando con 

su dulce y sazonado fruto.[…] Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia; aún no se había atrevido la 

pesada reja del corvo arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra madre ; que ella, sin ser forzada, 

ofrecía, por todas las partes de su fértil y espacioso seno, lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos 

que entonces la poseían. 



52 
 

 
 

 

Ademais, o discurso que Dom Quixote faz sobre a Idade de Ouro estabelece-se como uma 

utopia que se é percebida como tal quando vemos que doce vida pastoril não pode mais ser 

encontrada. O que prevalece é um regime de antirrepresentação, pois já “ não existe mais uma 

regra de conveniência entre tal tema e tal forma, mas uma disponibilidade geral de todos os 

temas para qualquer forma artística” (RANCIÈRE, 2012, p. 128). Ao imbricar temas 

possivelmente pastoris no conto da Pastora Marcela sem seguir as convenções formais do 

gênero, ficamos com a sensação de estar ante o começo do realismo romanesco, ante a ruína 

das proporções e das conveniências representativas. Os temas permanecem ali, no entanto, o 

desenlace e as ações não são dominados pela convencionalidade da novela pastoril.  

 

 

É importante ressaltar que esse tipo de narrativa curta era muito comum entre os escritores 

espanhóis do século XVI e XVII, como Jorge Montemayor. Essas novelas chamadas 

“pastoris” eram dirigidas a um público culto e os modelos seguidos por seus escritores eram 

as obras do Renascimento italiano, como Carmen Bucolicum, de Petrarca, Ninfale Fiesolano y 

Ameto, de Boccaccio, e, sobretudo, a Arcadia, de Sannazaro, traduzida para o castelhano em 

1547. A ideia de representação pela qual estão orientadas as análises seguintes é explicada por 

Rancière (2012, p. 123), que percebe a atividade representativa como uma dependência do 

visível em relação à palavra. À palavra, então, caberia o ato de fazer ver “os mecanismos 

íntimos que movem personagens e acontecimentos”. A palavra também teria a função de 

convocar o ausente e revelar o oculto. Nesse sentido, caberia ainda associar à atividade de 

representação um possível desdobramento ordenado de significações que compreendemos, 

ora antecipadamente, ora de surpresa. Faz-se necessário apreender tais concepções porque, em 

geral, vincula-se o regime representativo a um tipo especial de gênero literário, que seria o 

drama. Todavia, no romance, bem como nas suas técnicas narrativas, prevalece o modo 

semelhante de organização de vozes, espaços e tempos. Além disso, segundo Aurélio 

González (2006), é sabido que a comédia do teatro barroco espanhol pode ter funcionado 

como um modelo adequado à representação irônica da sociedade. Já as novelas de cavalaria, 

como Amadis de Gaula e tantas outras citados no Quixote, deram a Cervantes um modelo 

para a narração impressa.  
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 No entanto, não se pode esquecer o jogo de parodização com o qual Cervantes organiza o seu 

Quixote. Conforme Jonh Jay Allen, em seus comentários que precedem a sua edição do 

Quixote, de 2013, entre os principais gêneros novelescos na Espanha durante cem anos, que 

vão de La Celestina até El Quijote, estavam as novelas de cavalaria e as novelas pastoris no 

plano ideal, enquanto que no plano “real” (a realidade distorcida e direcionada em direção 

oposta pela sátira) estava la picaresca como produto da observação crítica dos aspectos mais 

sórdidos da vida espanhola contemporânea.  

 

 

Para Bakhtin (1998, p. 127), “o modelo clássico e mais puro do gênero romanesco é Dom 

Quixote de Cervantes, que realizou com profundidade e amplitude excepcionais todas as 

possibilidades literárias do discurso romanesco, é plurilíngue e internamente dialogado. ” 

Assim, o que Cervantes faz é estabelecer um compêndio de todas as linhas de 

desenvolvimento da prosa do século XVI, empregando um método, não de estetização, mas 

de parodização. Ainda que no sentido de satirizar ou mesmo ironizar os gêneros 

convencionalmente estabelecidos, a obra de Cervantes não deixa de expressar certo 

dialogismo que se dá através da superfície dos gêneros intercalados no romance. Para Bakhtin 

(2003, p. 186), “parodiar significa criar um duplo destronador, um mundo ao revés”20. Dessa 

atividade textual e literária, deriva uma ambivalência, pois que a paródia é tanto o rechaço 

como a re (significação) do elemento parodiado com uma finalidade específica. No Quixote, a 

retomada da poesia pastoril e do romance de cavalaria justifica não só a paródia, como 

também um processo de escritura, de feitura do romance tipicamente moderno para a 

literatura espanhola. Nesse sentido, o dialogismo que se dá no Quixote possui um valor 

mítico, uma vez que busca restituir, através do processo icônico da leitura desmedida, uma 

ordem cavalheiresca que, orientada por códigos e preceitos, irá reunir e reduzir todas as 

narrativas curtas em dois temas complementares: o amor e o matrimônio.  

 

 

Conforme Bakthin (1998), quando alocadas no espaço do romance, as paródias aos gêneros 

anteriores funcionam como objetos de representação. Isso quer dizer que os sonetos elegíacos, 

bem como o código da cavalaria andante rigorosamente seguidos, não funcionam em suas 

                                                           
20 No original: Parodiar significa crear un doble destronador, un mundo al revés. 
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próprias formas, visto que, dentro do romance, elas desempenham o papel de uma “imagem”.  

Conforme Wolfang Iser   

O mundo repetido do texto é obviamente diferente daquele que se refere, 

quando nada porque, como repetição, deve diferir de sua existência 

extratextual –o que vale para todos os tipos de discurso, textual ou não –

porquanto nenhuma descrição pode ser aquilo que descreve (ISER, 2002, p. 

107) 

 

 

Essa repetição a que Iser se refere está relacionada ao jogo do “como se fosse” jogado por 

autor e leitor. No entanto, o leitor do Quixote se vê obrigado a distinguir dois níveis desse 

jogo: o primeiro diz respeito à condição ficcional, que é própria da literatura. Mas o segundo, 

especialmente no Quixote, é um acordo com o autor que nos coloca ante um processo que é a 

própria feitura da ficção romanesca, a própria bricolagem de gêneros que se transformam em 

romance e em livro. Nesse sentido, o que gera a movimentação de possíveis jogadores no 

Quixote são os níveis de diferença entre os itens selecionados a partir de sistemas 

extratextuais (códigos da cavalaria andante, donzelismo, amor cortês) e os níveis de diferença 

entre constelações semânticas construídas no texto. A partir daí é que se obtém diferentes 

sentidos e significados, visto que cada leitor participa de um possível jogo. Sendo assim, o 

resultado desses movimentos pode ser um significante fraturado, como algo que invoca algum 

sentido que não é dado pelo texto, mas sugerido por ele e que permite ao leitor adotar esse 

significado como possível. O que se vê com Iser é que os significados que o leitor atribui ao 

texto podem ser inerentes ou atribuídos. Sobretudo, o que se pode extrair da teoria iseriana é 

que a partir desse jogo entre autor e leitor é que se configura o espaço literário e que o 

componente mimético da representação se transforma em aspecto performativo, o que indica 

ação e atuação do leitor em processos seletivos subjacentes ao texto. Antes mesmo de haver 

possíveis vertentes da teoria da recepção consolidadas, Bakhtin afirmava que  

a análise estética não deve estar diretamente orientada sobre a obra na sua 

realidade sensível, e ordenada somente pela consciência, mas sobre o que 

representa a obra para a atividade estética do artista e do espectador, 

orientada sobre ela. (BAKHTIN, 1998, p. 22)  

 

 

Nesse sentido, os espaços ou as lacunas do texto literário bem como o que não é dito 

pressupõem a movimentação de um jogo, cujas regras podem ser limitadas ou não, que se 

configura, no final das contas, como um processo comunicativo entre os sentidos do autor e 

do leitor.  
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Segundo Barthes (2004, p. 5), “é ao professar e ao ilustrar que nenhuma linguagem é 

inocente, é ao praticar o que se poderia chamar de ‘linguagem integral’, que a literatura é 

revolucionária”. Nesse sentido, estamos diante de um produto da linguagem que se percebe 

tanto como interação comunicativa entre autor e leitor, quanto como um modo de desvelar 

ideologias e intencionalidades. Assim, o autor do texto literário delega, através das técnicas da 

atividade linguística, uma postura que é sua, mas que define a partir do sentido estabelecido 

pelo leitor. A primeira narrativa curta que encontramos na parte do Quixote evidencia uma 

técnica muito comum inferida entre os principais teóricos da linguística, como Émile 

Benveniste. Para ele, o ato da enunciação se dá a partir de duas categorias vinculadas a duas 

instâncias, a do eu e a do tu. O discurso literário, quando analisado a partir da subjetividade da 

linguagem pode apresentar diversos desdobramentos: o primeiro diz respeito a uma 

enunciação de primeiro grau, que corresponde à relação entre autor como locutor (eu) e 

leitor/receptor como locutário (tu). Daí, já se pode identificar algumas posturas ideológicas 

que o autor pode ou não evidenciar. Mas há um segundo grau da enunciação em que a 

narrativa se apresenta bastante complexa, posto que o autor cria categorias distintas de vozes e 

enunciações por meio da função de narradores e personagens.  

 

 

Voltando ao conto da pastora Marcela, primeira narrativa curta que se insere no capítulo XII 

da primeira parte do Quixote, o que se apresenta é exatamente um discurso cujo grau de 

enunciação configura-se como secundário, já que à personagem é dado o direito à palavra em 

um espaço totalmente condicionado por um julgamento moral. Marcela, acusada pela polis de 

ser responsável pelo suicídio de Grisóstomo, manifesta sua individualidade quando se põe em 

desacordo com as orientações sociais proeminentes. Através da narrativa, Cervantes concede 

a palavra à personagem Marcela, de modo que ela pudesse se justificar e se defender das 

acusações alheias. Mais uma vez é possível observar a racionalização das questões humanas e 

o apreço pela individualidade feminina. Em sua fala, Marcela assume não ter culpa pela morte 

de Grisóstomo, uma vez que nunca nutriu os sentimentos do amigo e que escolheu ser livre 

como pastora do campo: 

Eu nasci livre. E para poder viver livre escolhi a solitude dos campos. As 

árvores destes campos são minha companhia, as águas destes rios são os 

meus espelhos; com eles comunico meus pensamentos. Logo, sou afastada e 

a espada é posta longe. Aos que enamorei pela vista desenganei com 

palavras. E, se os desejos se sustentam com esperança, não havendo eu dado 

alguma a Crisóstomo, nem a nenhum outro, enfim, a nenhum deles, bem se 
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pode dizer que antes o matou sua porfia que minha crueldade. 

(CERVANTES, 2013, p. 224) 21 

 

 

Segundo Benveniste (1995), a subjetividade é a capacidade do locutor se propor como um 

sujeito e é na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito. Através da 

linguagem a subjetividade se torna possível, já que a linguagem dispõe de formas linguísticas 

apropriadas à sua expressão. Ao se referir como eu no discurso em relação a um tu 

desempenhado pelos acusadores, Marcela se constitui como sujeito e, a partir de então, 

constrói ainda a própria vertente de sua individualidade e justificação; mas é fato que o jogo 

da comunicação estabelecido entre autor e leitor prevê uma ideologia que se manifestará 

somente a partir do sentido que é dado pelo leitor do gênero romanesco. Conforme Bakhtin 

(2006, p. 123), a obra literária pode ser colocada em uma situação social específica. Nesse 

sentido, a obra é interpretada segundo um espírito de consciência dos receptores, uma 

consciência que lhes é inclusive contemporânea. Isso possivelmente explica a sobrevivência 

da obra há sucessivos séculos, visto que, em cada época histórica de sua existência, a obra 

estabelece relações estreitas com uma ideologia atual que lhe energiza e lhe impregna. Torna-

se, portanto, inevitável a observação do espectador diante da configuração das personagens 

femininas do Quixote, porque além de não estarmos tão distantes de um código misógino que 

é cravado em nossa cultura atual, também não deixamos de construir sentidos para preencher 

as lacunas deixadas pelo próprio procedimento narrativo deliberado pelo autor.  

 

 

Roberto González-Echevarría (2008) observa que todos os conflitos nos relatos intercalados 

têm a ver com crimes passionais, agravos, tortuosidades e dívidas. Assim, o matrimônio é um 

caminho básico para a sua solução e um tipo de encerramento legal, potencial ou real para a 

literatura. O matrimônio pode ser encarado como uma convenção comum aos finais de 

narrativas ou peças de teatro. No entanto, assim como na Novela do Curioso Impertinente, no 

episódio de Marcela e Grisóstomo não há a possibilidade de matrimônio como um desenlace 

feliz. Aliás, Marcela rechaça a união e por isso o episódio termina de modo tão trágico. 

Seguindo a lógica crítica proposta por Echevarría, a história de Marcela e Grisóstomo é 

                                                           
21 No original: “Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles destas 

montañas son mi compañía, las claras aguas estos arroyos mis espejos; con los árboles y con las aguas comunico 

mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista 

he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a 

Grisóstomo ni a otro alguno, en fin, de ninguno dellos, bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi 

crueldad”. 
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especialmente significativa porque está estreitamente vinculada a um dos principais temas do 

livro: o caráter, a função e o efeito da literatura nos indivíduos e na sociedade. Trata-se de um 

episódio em que o amor e o direito estão intimamente ligados e que se encerra com uma cena 

de julgamento. Como já foi observado por Reguera (2006), para que o discurso sobre o 

Século de Ouro desse sentido ao episódio de Marcela e Grisóstomo, Cervantes reorganizou 

essas duas partes, de modo que ficassem mais próximas. Seja como for, o efeito que essa 

organização causou é entendido por González-Echevarría (2008, p.118) como um dilema 

renascentista causado pelo abismo entre passado idealizado e presente degradado. “Os 

humanistas sentiam nostalgia pela antiguidade clássica, um período do qual se sentiam 

distantes”. 22 Nesse sentido, as personagens pastoris, como Marcela e Grisóstomo, funcionam 

como mitos fundadores ou mitos etiológicos, revelando, assim, uma memória intertextual 

bastante potente. Eles são os personagens que vivem a (re)textualização da Idade de Ouro, os 

tempos ditosos tão aclamados no romance. 

 

 

Todavia, o que o conflito desse episódio revela é bem mais que questões genéticas do gênero 

romanesco. O modo de ser de Marcela revela para a cultura romanesca uma prática 

representacional da mulher ocidental que não se desvencilha da realidade, ou da história do 

comportamento das mulheres. Essas práticas aparecem na interioridade do texto literário, 

através de técnicas narrativas, mas também pressupõem códigos jurídicos e outras instâncias 

sociais, como as misoginias religiosas, que tendem a controlar a existência feminina. A 

começar por Marcela, o que temos, em primeiro lugar, é uma impossibilidade administrativa, 

que faz com que o tio, enquanto tutor legal, tome conta de seus bens herdados até que ela 

possa se casar e que a herança possa ser administrada por seu cônjuge. Não desprezando o 

fato de ser essa uma intriga literária, percebe-se o quanto a história se aproxima da realidade à 

qual a mulher era submissa, ou, de outro modo, de um tempo real em que a mulher era 

governada por homens. Simone de Beauvoir (1980) explica que: 

a maior maldição que pesa sobre a mulher é estar excluída das expedições 

guerreiras. Não é dando a vida, é arriscando-a que o homem se ergue acima 

do animal; eis porque, na humanidade, a superioridade é outorgada não ao 

sexo que engendra e sim ao que mata.   (BEAUVOIR, 1980, p. 84) 

 

 

                                                           
22 No original: Los humanistas sentían nostalgia por la antiguidad clásica, de la que se sentían distantes.  
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Está claro que essa prática esteve fundamentada por filosofias e mistificações religiosas, como 

a figuração maligna de Eva, culpada pela queda de Adão. Além do mais, as histórias que 

figuram as quedas dos “grandes homens de Deus” estão sempre vinculadas à presença de uma 

mulher que o leva a pecar. Por outro lado, a doutrina e os dogmas cristãos, enquanto nosso 

melhor exemplo, descritos nas Cartas Paulinas, sugerem que a submissão da mulher é a sua 

principal virtude. A Antiguidade Clássica, por sua vez, possui fundamentações tão misóginas 

quanto o Cristianismo. No entanto, à mulher eram atribuídas mistificações divinas que lhes 

conferiam o trabalho agrícola. Por ser fértil, a mulher era assimilada como a grande mãe, 

caprichosa, luxuosa e cruel como a Natureza. Por suscitar temores, muitas figuras míticas 

femininas eram reverenciadas pelos antigos; na Babilônia chamava-se Ichtar, entre os povos 

semíticos, Astarté. Para os gregos era conhecida como Reia, Gea ou Cibele, no Egito essas 

divindades são denominadas Isis. Para além dessa teogonia tipicamente feminina, a existência 

feminina sempre esteve motivada, desde os antigos, pela exigência masculina. “Instalando-se 

num território, os homens se apoderam dele; a propriedade aparece sob forma coletiva; exige-

se de seus proprietários uma posteridade; a maternidade torna-se uma função sagrada” 

(BEAUVOIR, 1980, p.88). A partir daí, é possível verificar a principal função da mulher em 

relação ao poderio masculino. A maternidade era justificada por uma necessidade coletiva, a 

necessidade de garantir o domínio das propriedades conquistadas por meio da descendência. 

Nas sociedades primitivas, antigas e clássicas, o poder político sempre esteve nas mãos dos 

homens. Nesse sentido, as mulheres nunca se constituíram como um grupo unificado que 

mantinha relações diretas e autônomas com os homens, visto que o semelhante ou o outro 

com quem eram estabelecidas relações recíprocas era sempre masculino. Portanto, a mulher 

nunca era encarada como sujeito, mas como objeto possuído, trocado ou compartilhado pelas 

relações masculinas.  

 

 

No que diz respeito ao matrimônio, é importante observar que, até o século XIX, sobretudo 

nas sociedades ocidentais, a relação que se estabelece com o casamento não se forma entre 

homens e mulheres, mas entre homens através de mulheres. Assim, a mulher esteve sempre 

sob tutela, ora dos pais, ora de tios, quando órfã, ora do marido, após contrair matrimônio. Na 

primeira parte do Quixote, essas questões sobre “o segundo sexo” transformam-se em temas e 

chamam a atenção para a representação da feminilidade e para os dilemas da mulher. Marcela, 

a pastora de campo, ao evitar e desprezar o matrimônio, cria uma nova realidade, que, embora 
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fictícia, aponta tantas outras consequências de não haver um casamento. Como se pode ver, a 

partir dos estudos de Simone de Beauvoir, a opressão da mulher tem a sua origem na 

necessidade masculina de perpetuar a família e manter intacto o patrimônio. Sendo assim, ao 

recusar o casamento, a mulher escapa e se liberta dessa pendência absoluta, na medida em que 

não terá filhos, nem constituirá família.  

 

 

O discurso de Marcela evidencia o seu desejo de continuar livre; e a sua própria colocação 

como sujeito, e não objeto, denuncia, por meio da linguagem estrategicamente orientada, o 

seu rompimento com os elos de uma sociedade patriarcal. Todavia, a crítica feita por 

González Echevarría (2008) a respeito da liberdade de Marcela aponta uma certa 

ambivalência ocasionada por uma questão judicial, pois é a sua herança, embora administrada 

por seu tio, que lhe concede a liberdade que usufrui. Isso ocorre principalmente porque 

Marcela se ocupa do pastoreio de seus próprios animais. A enunciação de Marcela, evidencia, 

acima de tudo, o desejo de permanecer desvinculada de quaisquer normalizações sociais, já 

que o casamento era o único meio pelo qual a mulher era integrada à coletividade.  

 

 

Ao criar uma ocasião de julgamento em que a polis concede a palavra a Marcela, o narrador 

permite que a pastora se torne conhecida. Assim, uma situação narrativa é organizada para 

que, através do discurso direto, a personagem possa expor o seu ponto de vista, estabelecendo 

sua inculpabilidade e, portanto, tornando-se livre por meio de suas próprias palavras. Mais 

uma vez, somos constrangidos por uma cena em que o direito, tal como o conhecemos hoje, 

está presente na literatura. Observamos como o desenvolvimento de temas complexos, que se 

cruzam nas histórias de ficção, como morte e amor, se baseiam discursos e práticas judiciais.  

Além disso, a polêmica de um amante suicida e de uma jovem libertária trazem à tona as mais 

puras manifestações da individualidade humana. E nesse sentido, o romancista parece assumir 

a posição de um antropólogo –incapaz de deixar que seu discurso seja corrompido pela 

repugnância ou pelo preconceito. Nada do que é humano lhe parece estranho.  

  

 

Para identificar o motivo que explica as tantas circunstâncias interruptas do romance, 

devemos recorrer aos capítulos XXIV e XXV. Esses capítulos relatam a primeira estadia de 
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Sancho e Dom Quixote na Serra Morena. Na ocasião, a dupla estava à procura de um lugar 

seguro para se esconder da Santa Irmandade que perseguia Dom Quixote. Todavia, o lugar 

seco e desértico traz à memória de Dom Quixote outros lugares semelhantes, onde seus 

precursores cavaleiros andantes se retiravam para praticar suas penitências. Assim, Dom 

Quixote faz de sua passagem na Serra uma circunstância necessária aos feitos da cavalaria. 

Além do mais, as circunstâncias espaço-temporais que se passam na Serra Morena são como 

pontos cênicos em que as narrativas intercaladas do romance se convergem. Estando Dom 

Quixote e Sancho a andar ociosos pela Serra, eles encontraram um coxim e uma bolsa presa a 

ele. Dentro da bolsa havia um caderno adornado, o qual Dom Quixote abriu e, depois, leu 

para Sancho um soneto e a seguinte missiva: 

Tua falsa promessa e minha desventura me levam a este lugar em que me 

encontro. Mas, antes, te chegarão aos ouvidos as notícias de minha morte e 

as palavras de minhas queixas. Me trocastes, oh, ingrata, por quem tem mais 

e não por quem vale mais que eu; mas se a virtude fosse a riqueza que 

estimavas, eu não invejaria coisas alheias, nem choraria os meus desditos. O 

mesmo que realçou sua formosura derrubou as tuas obras: por sua beleza 

entendi que eras anjo, e por suas obras conheço que és mulher. Caia-te em 

paz, causadora de minha guerra, e que os céus façam com que os desvios de 

teu esposo estejam sempre encobertos, para que tu não fiques arrependida do 

que fizestes e eu não me vingue do que não desejo. (CERVANTES, p. 322, 

2013)23 

 

Após a leitura dos escritos de Cardênio, Dom Quixote e Sancho não pensaram em outra coisa, 

a não ser em encontrar o dono daquela bolsa e daqueles cadernos, alguém que, segundo 

presumiram, poderia estar enlouquecido e perdido na Serra Morena. Posteriormente, Dom 

Quixote encontra Cardênio e tem a oportunidade de lhe investigar a fim de conhecer os 

motivos que lhe fizeram ficar tão descuidado, louco e melancólico. É importante ressaltar que 

a curiosidade de nosso herói era motivada por um dever que ele mesmo se impôs: “ E juro –

acrescentou Dom Quixote –pela ordem da cavalaria que recebi, embora indigno e pecador, e 

pela profissão de cavaleiro andante que, se nisto, senhor, me comprouverdes, hei de servi-lo 

com o dever daquilo que me obriga a ser quem sou [...]” (CERVANTES, p. 332, 2013). 24 

                                                           
23 No original: Tu falsa promesa y mi cierta desventura me llevan a parte donde antes volverán a tus oídos las 

nuevas de mi muerte que las razones de mis quejas. Desechásteme, oh ingrata!, por quien tiene más, no por quien 

vale más que yo; mas si la virtud fuera riqueza que se estimara, no envidiara yo dichas ajenas ni llorara desdichas 

propias. Lo que levantó tu hermosura han derribado tus obras: por ella entendí que eras ángel, y por ellas 

conozco que eres mujer. Quédate en paz, causadora de mi guerra, y haga el cielo que los engaños de tu esposo 

estén siempre encubiertos, porque tú no quedes arrepentida de lo que hiciste y yo no tome venganza de lo que no 

deseo. 
24 No original: Y juro –añadió don Quijote –por la orden de caballería que recibí, aunque indigno y pecador, y 

por la profesión de caballero andante, que si en esto, señor, me complacéis, de serviros con las veras a que me 

obliga el ser quien soy […] 
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Nesse sentido, o que lhe era importante não era apenas escutar Cardênio, mas também ajudá-

lo a resolver o seu conflito. Quando Cardênio inicia o seu relato, ele pede a Dom Quixote que 

não lhe interrompa, pois, sendo o contrário, ele poderia se esquecer de relatar detalhes 

importantes à compreensão de todos os acontecimentos que lhe sucederam. No entanto, 

observamos que Dom Quixote o interrompe duas vezes, e o que nos intriga é que essas duas 

intromissões revelam bem mais que sua teimosia. Na verdade, a interrupção de Dom Quixote 

abre precedentes para que os fatos sejam melhor interpretados. Ao informar que Lucinda era 

aficionada por romances de cavalaria e que ela havia pedido emprestado o Amadis de Gaula 

de Cardênio para ler, Dom Quixote não se contém e confessa que não seria necessário dizer 

outras palavras para caracterizar a personalidade de Lucinda; praticar a leitura de novelas de 

cavalaria eram, para Dom Quixote, uma atividade exercida por personalidades altivas e 

inteligentes.  Ao prosseguir sua história, tendo chegado na parte em que Dom Fernando 

planejava tomar Lucinda por esposa, Cardênio compara a astúcia de Fernando à velhacaria do 

mestre Elisabat quando ele se apaixonou pela rainha Madasima25. Mais uma vez, Dom 

Quixote, mestre em novelas de cavalaria, interrompe Cardênio, pois, conforme a interpretação 

de nosso herói, era inconcebível que uma nobre princesa como Madasima viesse a se 

apaixonar por um curandeiro astuto qualquer. O episódio é interessante porque marca um 

diálogo entre personagens-leitores que compartilhavam o mesmo repertório, mas que, no 

entanto, divergiam em suas interpretações. As intromissões de Dom Quixote revelam uma 

atitude exortativa e corretiva em relação às interpretações de Cardênio; em primeiro lugar 

porque, para Dom Quixote, uma donzela que demonstrasse apreço pela leitura de Amadis de 

Gaula não poderia ser menosprezada e, em segundo lugar, porque a aproximação entre 

Madasima e Elisabat, da qual Cardênio se valeu para ilustrar a atitude negativa de Dom 

Fernando, era inconcebível para Dom Quixote, o qual acreditava piamente na pureza da 

princesa Madasima.  

 

 

Desde então, compreendemos que a natureza de Lucinda é retratada não só pelo que conta 

Cardênio, mas pelo que Dom Quixote diz ao cruzar a fala do amante; isso ocorre, sobretudo, 

porque Dom Quixote, como um bom leitor de novelas, passa a ser também um bom leitor dos 

costumes da ordem da cavalaria. Assim, a principal função de Dom Quixote é promover o 

diálogo entre o romance que está se está sendo construído e os outros romances de cavalaria 

                                                           
25 Elisabat era um curandeiro que acompanhava Amadis e Madasima era uma das três nobres princesas da 

nobreza constituída no romance Amadis de Gaula.  
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pré-existentes. Consequentemente, o significado geral e primário das narrativas interpoladas 

pressupõe a vigência de um código que, conforme o próprio personagem, é mister a todo 

cavaleiro andante: “restituir a honra das mulheres, quaisquer que sejam, ainda mais as rainhas 

de tão alto nível como foi a rainha de Madasima, por quem tenho particular afeição [...]” 

(CERVANTES, 2013, p. 342)26.  

 

 

As traduções do verbo ”volver”, que constam das edições em português do Quixote deixam 

escapar um sentido fundamental à nossa interpretação. O verbo “volver” regido pela 

preposição “por” foi traduzido apenas nos sentidos de “defender” ou “acudir”. No entanto, 

uma tradução ideal ao verbo volver, que correspondesse ao sentido evocado pelas leis da 

cavalaria andante, seria “devolver” ou “restituir”. Os sentidos de “devolver” e “restituir” são 

adequados porque a atitude cavalheiresca de Dom Quixote, em relação as donzelas que ele 

encontra no caminho, é, de fato, uma atitude de restituição e, sobretudo, de reparo de danos 

causados a essas mesmas mulheres, Lucinda e Doroteia. 

 

 

 Ian Watt (1997) esclarece que a instituição da cavalaria andante corresponde a uma forma 

sublime da vida secular, nada mais que um ideal estético. A ordem “andante” é uma variação 

posterior à cavalaria da Igreja Católica, cuja maior referência é o movimento das Cruzadas. 

Nesse sentido, nos romances de cavalaria que surgiram como reflexão dessa cavalaria 

remanescente, os cavaleiros andantes eram os próprios heróis que lutavam por seus objetivos 

individuais, e não puramente religiosos. Segundo Watt, o termo “cavalaria andante” apareceu 

pela primeira vez em Sir. Cawain and the Green Knight, no século XIV. No entanto, o 

Amadis de Gaula seria o mais completo exemplo de fusão entre os velhos e os novos ideais 

cavalheirescos. O amor cortês e a restituição de honra das donzelas constituem os temas 

fundamentais em Amadis de Gaula –uma força cultural e um manual de conduta capaz de 

inspirar grandes feitos em seus leitores mais assíduos, como é o caso de Dom Quixote. 

 

 

Como é sabido, Fernando engana o amigo Cardênio. Em obediência a uma ordem de 

Fernando, Cardênio faz uma viajem para buscar dinheiro na casa do pai de Fernando. Nessa 

                                                           
26 No original: [...] a volver por la honra de las mujeres, cualesquiera que sean, cuanto más por las reinas de tan 

alta guisa y pro como fue la reina Madasima, a quien yo tengo particular afición. 
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ocasião, Fernando se aproveita da ausência do amigo para pedir aos pais de Lucinda a mão da 

filha em casamento. Por ser Fernando nobre e filho de um duque, os pais de Lucinda 

concedem a ele o pedido. Ainda longe da vila, Cardênio recebe um bilhete de Lucinda, no 

qual ela declarava seu amor por ele e confessava a sua infelicidade por ter seu casamento já 

marcado com Fernando. A moça, infeliz e insatisfeita, também descreve em tal bilhete o 

modo como planejava tirar a própria vida durante a cerimônia, antes mesmo de aceitar a Dom 

Fernando como seu esposo. Cardênio volta à sua vila de origem, que é também a vila de 

Lucinda, para conferir a lealdade de sua amada, mas o que ele vê não corresponde às suas 

expectativas. Assim, para Cardênio, Lucinda passa a ser cruel e ingrata amante que o 

enganou. No entanto, assim como Cardênio julgou mal a conduta da rainha Madasima, seria 

possível que ele também estivesse sendo injusto com Lucinda.  

 

 

A terceira interrupção narrativa, verificada na ocasião em que Cardênio ainda está a contar 

sua história, encontra-se no capítulo XXVIII. Contudo, dessa vez não é Dom Quixote que o 

interrompe, mas a presença de Doroteia, que também se encontra na Serra Morena por motivo 

de desilusão amorosa. Como se sabe, antes de se casar com Lucinda, Fernando havia se 

apaixonado por Doroteia, filha de lavradores que serviam ao seu pai, o duque Ricardo de 

Andaluzia. Sabendo quão impossível seria haver o matrimônio de um nobre com uma filha de 

empregados, Dom Fernando entra no quarto da moça, durante à noite, e lhe corrompe, 

deixando com ela apenas uma promessa de casamento. Ora, na Serra Morena é que a história 

de Cardênio se intercepta à que é contada por Doroteia e ambos descobrem que estão ali pelos 

mesmos infortúnios, cuja causa comum é a leviandade de Dom Fernando.  

 

 

Essas interrupções, às quais nos referimos, produzem um efeito bastante curioso na narrativa 

cervantina. Segundo González Echevarría (2008), ao romper a continuidade e ao transgredir 

as leis próprias do desenvolvimento interno de uma narração, a interrupção cria uma versão 

distinta, mesmo que ela só seja conhecida no final, através do desenlace. Até o momento em 

que Dom Quixote interrompe a narrativa de Cardênio, tudo parece muito convincente, 

sobretudo para um possível “público” capaz de acreditar que a índole das mulheres em geral é 

naturalmente enganosa e maligna. Nesse sentido, o que Echevarría propõe é que Cervantes 

tenha sido mestre na técnica guión. Através de um roteiro, pelo qual se organizam as 
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indagações dos ouvintes, seja para saber mais detalhes ou para indagar sobre as contradições 

de uma história que está sendo ouvida, é que a verdade ou outras possíveis versões aparecem. 

Na linguagem do romance, esse processo parece ser como o dialogismo – dialogicidade 

interna do discurso que sempre pressupõe uma resposta que é orientada pela abertura que se 

dá (ou não) ao ouvinte (BAKHTIN, 1998). Todo discurso pressupõe diálogo. Isso ocorre 

porque a natureza discursiva é sempre orientada para outrem. Na história de Cardênio e 

Lucinda, as intromissões de Dom Quixote e de Doroteia funcionam como recursos narrativos 

empregados para produzir uma versão esclarecida dos fatos. Pelas interrupções conhecemos a 

vitimização de Lucinda, que, assim como Doroteia, fora corrompida pela ganância de Dom 

Fernando. Daí a importância de Dom Quixote na trama: resolver possíveis conflitos e 

devolver a honra perdida das donzelas; noutras vezes, inventar uma natureza nobre para a 

mulher venerada, como faz ao transformar Aldonza Lorenza em Dulcineia del Toboso.  

 

 

O casamento a contragosto de Lucinda não está representado no Quixote como um evento 

natural, mas como um acontecimento conflituoso, que é gerado pela armadilha de Fernando. 

Ela amava Cardênio desde a infância e os dois esperavam se casar assim que o rapaz 

terminasse de servir ao filho primogênito do duque Ricardo. As circunstâncias que justificam 

o casamento de Lucinda com Fernando, no entanto, são puramente sociais e econômicas, não 

estão nem um pouco embaladas pelo amor ou pelo sentimentalismo. Os pais de Lucinda 

permitem o casamento porque Fernando lhes parecia um bom partido, afinal ele possuía uma 

linhagem nobre. O casamento de Lucinda nos parece bastante primitivo, pois que aí vê-se 

uma espécie de rapto simbólico da mulher e, portanto, uma violência cometida contra ela –o 

que acaba evidenciando sua fragilidade ante a autoridade paterna. Além disso, a preocupação 

em casar a filha com um nobre corresponde a uma prática bastante misógina e feudal, em que 

a mulher é apenas um “instrumento através do qual a propriedade se transmite e não sua 

possuidora; não se emancipa com isso, é, em suma, absolvida pelo feudo, faz parte dos bens 

imóveis” (BEAUVOIR, 1980, p.121). Circunscrito em um cenário moral-cristão como o do 

Quixote, o casamento de Lucinda reverbera a submissão da filha aos desígnios paternos. 

Segundo Simone de Beauvoir, a ideologia cristã não contribui pouco para a opressão da 

mulher. A fim de garantir a submissão feminina, São Paulo se valia da seguinte premissa: “ O 

homem não foi tirado da mulher e sim a mulher do homem; e o homem não foi criado para a 
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mulher, e sim ela para o homem”. As Cartas Paulinas destinadas às primeiras igrejas cristãs 

sugerem uma doutrina misógina, voltadas à soberania masculina.  

 

 

Entre as histórias intercaladas da primeira parte, que tratam a relação amorosa entre homens e 

mulheres, observamos que a relação de Cardênio e Lucinda é construída por Cervantes a 

partir de uma sólida base elegíaca. Na reclusa Serra Morena ecoam os tristes fins de Cardênio, 

declamados por Dom Quixote. Nos últimos versos, o poeta anuncia a própria morte: “Logo 

haverei de morrer, é o mais certo;/ pois o mal cuja causa não se sabe/ milagre é acertar a 

medicina” (CERVANTES, 2013, p. 321)27. 

 

 

A elegia funciona como um dispositivo intertextual, visto que incorpora o gênero oral ao 

gênero escrito, sugerindo, assim, uma relação estilística fundamental à escritura do romance. 

Ademais, o soneto de Cardênio, conforme nos explica Resina (1991, p. 228), “constitui um 

discurso interrompido, uma mensagem temporariamente perdida, que, não obstante, reserva 

seus conteúdos à espera de um destinatário que possa renovar do processo dialético –gerador 

de significado”. Obviamente, os escritos de Cardênio, quando encontrados, revelam pouco a 

pouco os motivos da sua loucura e dão a conhecer um motivo pelo qual Dom Quixote e 

Sancho foram levados até ali, afinal, somente um cavaleiro andante destemido poderia, pela 

ordem da Cavalaria, restituir o que fora tirado do rapaz e restituir a honra de sua donzela. A 

história de Lucinda e Cardênio, desde a fase inicial até a fase do reencontro, possui temas que 

remontam a tradição do amor cortês e a tradição elegíaca. Em ambas as tradições, a presença 

da mulher é sublimada pelo ser amante, que a ela confere a origem e as razões dos seus feitos 

e de seus sentimentos. A manutenção do antigo amor juvenil de Lucinda e Cardênio pode ser 

equiparada à manutenção do amor pudico de Amadis e da Princesa Oriana –um tema tão 

emblemático quanto cavalheiresco. Por outro lado, o soneto de Cardênio traz à baila o 

sofrimento, a premeditação da morte do amante e o desprezo da mulher amada –temas 

bastantes recorrentes nas elegias gregas e latinas.  

 

 

                                                           
27No original: Presto habré de morir, que es lo más cierto; / que al mal de quien la causa no se sabe/milagro es 

acertar la medicina. 
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Conforme aponta Simone de Beauvoir (1980), pretendeu-se muitas vezes que o amor cortês, 

nascido no Sul Mediterrânico, no século XII, teria promovido uma melhoria na condição das 

mulheres. A instituição da cavalaria andante, que cultivava os valores corteses do amor e que 

não estava tão apegada aos ideais cavalheirescos de origem cristã, tratavam as mulheres como 

sujeitos, não como objetos. Concluímos que, embora Cervantes tenha sido irônico em relação 

aos códigos da cavalaria no Quixote, é possível encontrar no caso de Lucinda uma solução 

típica da cortesia de um cavaleiro andante que, por gostar tanto de histórias de amor, resolve 

levar a cabo o sofrimento dos amantes até lhes encontrar uma solução eficaz.  

 

 

A cena transcrita abaixo se refere a estória de Doroteia, contada por ela mesma aos que 

estavam na Serra Morena. A personagem aparece como uma intrusa que, após ser identificada 

pelos andantes da serra, é ouvida e integrada ao grupo. 

  

Em uma noite, estava eu em meu aposento, somente na companhia de uma 

dama que me servia, às portas bem fechadas devido ao temor que, por 

descuido, minha honestidade pudesse ser exposta o perigo. Sem saber e sem 

imaginar como, em meio a esses recatos e prevenções, e na solidão desse 

silêncio e encerro, vi ele diante de mim, cuja a vista me turvou de tal 

maneira que me cegou os olhos e me emudeceu a língua. E, assim, não tive o 

poder para falar. Creio ainda que nem ele me deixara falar, pois logo se 

achegou a mim e, tomando-me entre seus braços (porque eu, como disse, não 

tive forças para me defender, pois estava conturbada), começou a dizer-me 

as tais razões daquilo tudo. Não sei como ele tinha tanta habilidade para 

mentir, posto que compôs suas razões de modo que pareciam verdadeiras. 

Fazia o traidor que suas lágrimas creditassem as suas palavras e seus 

suspiros creditassem a sua intenção. Eu, pobrezinha, que ficava só entre os 

meus, não acostumada com essas situações, comecei, não sei de que modo, a 

tomar como verdadeiras tantas falsidades, mas não de sorte que me 

movessem a compaixão menos que as suas boas lágrimas e suspiros. E, 

assim, passado o sobressalto, ele me tornou a cobrar os pedidos do meu 

espírito e, com mais ânimo que pensei que pudesse ter, lhe disse: –Se como 

estou, senhor, entre teus braços, estivesse eu entre os de um leão feroz e o 

livrar-me deles fosse assegurado pelo dizer ou fazer qualquer coisa que 

pusesse em risco a minha honestidade, me seria tão possível fazê-lo e dizê-lo 

assim como é possível algo deixar de ter sido o que foi. Todavia, se tu tens 

meu corpo apertado entre os teus braços, eu tenho a minha alma atada com 

meus bons desejos que são tão diferentes dos teus. Tu verás como meus 

sentimentos são diferentes se, fazendo força, passares por cima deles. 

(CERVANTES, 2013, p 396) 
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A condição de Doroteia pode ser equiparada a de Dulcineia e a de Marcela. Doroteia, assim 

como Dulcineia, é institucionalmente vitimada, visto que a classe social a que pertence não a 

defende dos abusos de Fernando. Assim, somente através da presença do cavaleiro andante é 

que seu conflito pode ser resolvido, processo que se resumiria ao encantamento ou à aventura.  

No entanto, seu discurso, assim como o de Marcela, circunscreve-se numa situação motivada 

pela profícua justiça de Dom Quixote e, ademais, sua enunciação pressupõe uma esfera 

subjacente de julgamento. Não é necessário ir muito longe para perceber que a moça se sente 

desprotegida e, a partir da violência que sofreu, aparentemente sem solução, resolve fugir e se 

esconder na Serra Morena. É nesse espaço que os inquéritos amorosos são reabertos. A cena 

em que Doroteia conta toda a sua história nos apresenta ainda uma certa diferença em relação 

à fala de Cardênio, posto que Dom Quixote não interrompe a fala da donzela. Isso sugere que 

sua desconfiança e seu tino para descobrir a verdade esteja muito mais comprometido pelo 

comportamento masculino, que pelo comportamento feminino, afinal, donzelas não podem ser 

mentirosas. Cervantes leva a cabo a virtude e o donzelismo no Quixote e mantém, a todo 

custo, tais temáticas inabaláveis, pois cria uma atmosfera narrativa em que a 

autorrepresentação feminina em nenhuma hipótese parece ser destruída.  

 

 

A representação de Doroteia, assim como de Marcela e de Lucinda, implica questões sociais 

bastante latentes no que diz respeito à fragilidade feminina diante do poder masculino. A cena 

de seu primeiro contato físico com Fernando deixa-nos entrever a manifestação máxima do 

poder masculino, uma dominação que foge a qualquer justificativa moral ou religiosa que a 

misoginia poderia sugerir. No caso de Doroteia, a impulsividade de Fernando também é 

justificada pela vulnerabilidade econômica da vítima: “ tua vassala sou, mas não sua escrava; 

nem tem, nem deve ter, império a nobreza de seu sangue para desonrar e desprezar minha 

humildade. ” (CERVANTES, 2013, p. 396) 

 

 

O vocábulo empregado para descrever a cena em questão sugere, primeiramente, uma 

inversão dos costumes do amor cortês. Aqui, Doroteia assume a posição de vassala, quando, 

conforme a lógica do amor cortês, Fernando é quem deveria ser o subordinado. A relação 

feudal suserano/vassalo serviu como um modelo para a definição dos papéis que deveriam ser 

desempenhados pelo amado/amante no teatro cortês. Ao se referir a Fernando como suserano, 
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Doroteia está denunciando a própria vulnerabilidade e, de certa forma, justificando o 

comportamento de Fernando. No âmbito social das relações amorosas no século XVII, o 

casamento entre o filho de um duque e uma filha de lavradores era inconcebível. Quando 

Fernando coage Doroteia, seus desejos são diluídos e a impossibilidade de se casar com ela, 

antes motivadora da concupiscência de sua amada, torna-se agora uma ideia aceitável.  

 

 

Embora haja alguma parte da crítica ao Quixote em que a temática cristã não seja considerada 

o grande tema que engloba outros temas menores do romance, não há como retirar de 

qualquer leitura essa marca religiosa, visto que as (sub)temáticas do humanismo espanhol, 

assim como o italiano, se misturavam aos motivos cristãos e greco-romanos. Segundo A 

história da sexualidade (1988), de Michel Foucault, em comparação à lógica grega antiga, o 

desejo é considerado uma presença imoral para os cristãos. Nesse sentido, a mulher cristã 

deveria se manter honesta para não cometer faltas. A violação do corpo de Doroteia delata, 

sobretudo, a necessidade de manter, seja como for, uma honestidade que é somente do corpo, 

visto que seu espírito poderia facilmente se manter intacto. O insistir em se manter honesta, 

mesmo corrompida pela audácia e altivez de Fernando, denuncia uma ambivalência, posto 

que a restrição religiosa acabaria por anular a “corrupção” do corpo de Doroteia. Nota-se que 

Doroteia, já refugiada na Serra Morena, ainda mantém e cultiva a vontade de estar com 

Fernando. Isso quer dizer que sua resposta negativa ante ao atentado do rapaz seria muito 

mais o resultado de uma proibição religiosa, que uma atitude necessária à manutenção das 

regras de seu próprio corpo.   

 

 

2.2 Novela en clave: Camila 

 

 

Papéis avulsos jogados nas prateleiras do refeitório de uma estalagem; assim é o modo como 

A Novela do Curioso Impertinente é apresentada pelo narrador.  Posteriormente, o manuscrito 

é lido pelo cura, a fim de entreter os ouvintes e de dispersar a insônia dos hóspedes que ali se 

encontravam. Maria Augusta da Costa Vieira, pesquisadora brasileira que se dedica aos 

estudos cervantinos, possui um capítulo intitulado “A discrição na novela do Curioso 

Impertinente”. O texto faz parte de uma coletânea de artigos de sua própria autoria, 
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publicados em conjunto no livro A narrativa engenhosa de Miguel de Cervantes (2012). 

Nesse texto, a novela do Curioso Impertinente é lida a partir do conceito de discrição, pois 

segundo a autora, há, nessa narrativa interpolada da primeira parte, ações contundentes ao 

desempenho discreto dos personagens, incluindo o narrador, envolvidos na novela. Em linhas 

gerais, a discrição seria um tipo de comportamento adequado ao homem moderno, que, já 

desvencilhado da impossibilidade de atingir os ideais de perfeição neoplatônicos, busca agora 

uma conduta discreta, a qual irá atenuar suas paixões e camuflar seus desejos humanos. Como 

se sabe, a discrição foi tida como uma das maiores virtudes cristãs praticadas pela nobreza 

eurocêntrica do século XVII. O homem discreto tende a se sobressair com perspicácia e com 

prudência das situações mais embaraçosas e conflituosas possíveis. Conforme Gracián, em 

seu ensaio “ El discreto”, compilado na edição Moralistas espanhóis, a discrição pode ser 

entendida como uma virtude maior, em que outros aspectos do comportamento podem ser 

assimilados, engenhosidade, domínio próprio, galantaria, justiça, seriedade, equilíbrio, 

prudência etc. Em sentido amplo, o discreto seria alguém capaz de dominar a si mesmo antes 

de se deixar dominar pelas adversidades do mundo e pelas paixões.  

 

 

A ideia de que as ações da personagem Camila na Novela do Curioso impertinente pudessem 

ser adjetivadas como “discretas” foi desenvolvida por Maria Augusta Vieira. Para a autora, a 

partir da cena em que Lotário aceita seduzir Camila, a narrativa se desdobra “em duas vias: 

uma que transita no mundo das aparências, outra que desvela as contingências da 

representação na fabricação das imagens adequadas” (VIEIRA, 2012, p. 174). Nesse sentido, 

a fim de complementar esse estudo, apresentamos aqui as configurações narrativas que 

subsidiam o efeito da representação que garante que a discrição de Camila seja mantida até o 

final da novela. Em meio a esses dois níveis, o espectador é capaz de assimilar as diferenças 

porque toma consciência da discrição que rege o comportamento dos personagens, sobretudo 

de Lotário e de Camila. Uma vez que na novela as ações são mais ricas que as descrições, a 

narrativa não está fadada tão somente a figura de um narrador confiável ou não, que, embora 

venha a retirar sua própria responsabilidade daquilo que insinua, não deixa de “enfileirar uma 

série de arrasadoras e agudíssimas notações morais” (MACIEL, 2013, p. 166). Na maioria das 

cenas da novela, os personagens agem e dizem por si, se autorrepresentam. Dessa forma, a 

discrição das personagens torna-se ainda mais latente, pois vemos o fingimento das suas 

ações, bem como suas reais procedências, e isso acaba induzindo um jogo de antagonismos e 
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referências:  para Anselmo, Camila se mantém fiel; mesmo quando ele descobre que foi 

traído, ele admite ser culpado, posto que provocou uma armadilha. Para Lotário, Anselmo é 

demasiado torpe, visto que poderia evitar o adultério da própria mulher. Para Camila, a 

armadilha do marido é desconhecida. No entanto, para um público fictício situado na esfera 

das aparências, a virtuosidade de Camila permanece inalterada, de modo que a sua forja possa 

ser considerada como atitude discreta. Segundo Maria Augusta Vieira (2012, p. 176):  

A novela testa os limites das relações humanas num momento em que ainda 

as categorias psicológicas e psicanalíticas não faziam parte do 

conhecimento. Transita, portanto, no âmbito da ética, da capacidade de 

dissimulação, do controle e do autocontrole, da verdade e da mentira, do 

engano e do desengano.  

 

 

A partir de alguns estudiosos do procedimento de criação artístico-literária, é possível 

entender as técnicas narrativas que garantem os efeitos da discrição da personagem. 

Obviamente, para que o leitor se dê conta de tudo o que se passa, o romancista precisa saber 

organizar nas cenas o que deve ser mostrado e o que pode ser dito. A análise que se faz sobre 

o objeto literário (a narrativa) perpassa dois pontos fundamentais: a existência de tal objeto e 

o que ele é e o que ele representa e como representa. Sobre este último aspecto, a 

representação no romance é menos mimética do que metafórica. Neste sentido, o que se 

percebe é um jogo constante de ampliação e redução do objeto, a fim de que a percepção do 

receptor (leitor) seja prolongada ou automática. Exemplo desse procedimento é o ferimento 

proposital de Camila. Quando a personagem se fere com uma adaga desembainhada para 

convencer o marido de que estava prestes a morrer, nós, que somos leitores, já recebemos a 

informação de que aquele ferimento é uma farsa, mas que para o outro personagem, para o 

qual a farsa deveria funcionar, o ferimento é verdadeiro.  Cervantes articula a narrativa de 

modo que o ferimento fingido de Camila não seja descrito pelo narrador, mas seja apenas 

mostrado por imagens sugeridas no discurso direto da personagem, a qual pretende que 

alguém acredite nela, mas esse alguém não somos nós. Assim, temos a impressão de que a 

narrativa se complica, e, entretanto, vemos os recursos da linguagem literária ser devidamente 

empregados. Como observa Chklovski (1973, p. 54): 

Percebemos que o caráter estético se revela sempre pelos mesmos signos: é 

criado conscientemente para libertar a percepção do automatismo; sua visão 

representa o objetivo do criador e ela é construída artificialmente de maneira 

que a percepção se detenha nela e chegue ao máximo de sua força e duração. 
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Contudo, a imagem do ferimento de Camila, o que seria o ponto máximo da fabricação de 

imagens adequadas, pode ser desconstruída na medida em que o leitor entende que tal imagem 

é apenas a convenção simbólica de uma armadilha moral. Assim, embora se trate de um 

discurso prosaico, pelo qual o processo de automatização estaria garantido, a discrição de 

Camila opera como elemento chave para a singularização do significado do ferimento dentro 

da novela. Nesse sentido, o ferimento está para a discrição de Camila, assim como a discrição 

da personagem está para o ferimento fingido. É preciso que o leitor perceba que, por meio da 

discrição, o fingimento astucioso e perspicaz da personagem minimiza a ênfase do julgamento 

moral da ação e realça a eficácia da circunspeção da personagem.  

 

 

Wayne Booth (1983) estabelece uma formulação semelhante, mas que se volta para a 

produção dessas imagens a partir da tarefa de um narrador não confiável: mostrar algo e não 

dizer nada de modo direto. Em um sentido mais amplo, tais perspectivas apresentam o modo 

peculiar da narrativa, que é o de demonstrar lançando mão de signos instáveis, que podem 

variar a ponto de transcenderem os seus significados aparentemente correspondentes. Assim, 

apresentar o ferimento de Camila é menos uma tarefa do narrador e mais um empenho de 

demonstração por parte de um personagem bem desenvolto. Desse modo, o leitor acompanha 

todo o processo de criação, pois consegue assimilar os procedimentos narrativos, sem que, 

para tanto, sejam necessárias constantes interferências diretas do narrador, as quais podemos 

chamar de comentários. Sabemos muito pouco sobre Camila, a esposa de Anselmo, mas, 

ainda que sejam poucas, devemos aceitar as informações que já foram dadas para que 

prossigamos a leitura da novela. Essas informações iniciais podem ser fornecidas por um 

narrador não confiável. Wayne Booth (1983) as trata como ponto de partida para a 

continuação de uma leitura: aceitamos aquilo que o narrador nos diz sobre tal personagem ou 

desconfiamos logo no começo. No início da Novela do Curioso Impertinente, a personagem 

Camila é apresentada pelo narrador como donzela ilustre e formosa, digna de se casar com 

Anselmo. No entanto, ao decorrer a narrativa, os leitores irão adquirir noções sobre o tipo de 

narrador da novela e sobre sua confiabilidade. O que irá ajudar o leitor a produzir tais 

inferências é a conduta dos personagens, que podem ou não estar de acordo com as 

informações que o narrador nos forneceu no início. O narrador não é confiável quando há 

diferenças muito discrepantes entre a mensagem de seu comentário e as ações dos 

personagens.  
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No Quixote, esses elementos dicotômicos entram em choque porque, além de não haver um 

único narrador, as ações de muitos personagens estão sempre em conflito com os comentários 

dos narradores. Tais personagens se modificam constantemente e é impossível dizer qualquer 

palavra final sobre elas.  O que se sabe sobre Camila ou sobre Anselmo e Lotário, sabe-se 

através dos comentários do narrador e, posteriormente, na medida em que conhecemos tais 

personagens através de suas próprias ações, somos obrigados a redefini-los. A Novela do 

Curioso Impertinente é um texto literário ideal para assimilar as diferenças entre as ações dos 

personagens e comentários de um narrador não confiável. Para Wayne Booth (1983) essas 

características que o autor desenvolve no narrador podem ser menos ou mais complexas e são 

típicas do romance moderno. A partir das exemplificações do crítico norte-americano, 

entendemos como o narrador de Cervantes mostra e diz ao mesmo tempo. Do ponto de vista 

do crítico literário, pode-se dizer que o narrador heterodiegético se enquadra na categoria 

daquele que conta uma história. Mas existem outros tipos de narradores que são também 

personagens do romance e, são, portanto, narradores homodiegéticos. 

 

 

“Em Florença, cidade rica e formosa da Itália, na província que chamam de Toscana, vivam 

Anselmo e Lotário, dois cavaleiros ricos e renomados, e tão amigos que, por excelência e 

antonomásia, eram chamados os dois amigos por todos que os conheciam” (CERVANTES, 

2013, p. 448). ” 28No início, através dos comentários do narrador, o receptor é informado e 

levado a acreditar na amizade de Anselmo e Lotário; e que dúvidas restam em relação a isso? 

Os leitores devem confiar no que o narrador está dizendo, caso queiram prosseguir suas 

leituras. Na cena posterior, em que Lotário tenta convencer o amigo Anselmo a não colocar a 

fidelidade de Camila em xeque, a virtuosidade da esposa parece ser reafirmada pelos 

comentários do narrador e, até então, sua confiabilidade é mantida. Wayne Booth (1983) faz 

importantes considerações a respeito dos comentários do narrador, que podem substituir as 

dramatizações ou o centro de consciência de personagens mais interiorizados. Nesse sentido, 

os comentários parecem fornecer fatos, imagens ou resumos. Através desses comentários o 

leitor se torna conhecedor da bondade de Camila e da amizade de Anselmo e Lotário, pois 

                                                           
28 No original: No original: “En Florencia, ciudad rica y famosa de Italia, la província que llaman Toscana, 

vivian Anselmo y Lotario, dos caballeros ricos y principales, y tan amigos que, por excelencia y antonomásia, de 

todos los que los conocían los dos amigos eran llamados” 
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estas informações não poderiam ser ditas de modo direto pelos personagens cervantinos. 

Como afirma Booth (1983, p.169), 

A tarefa mais óbvia de um comentarista é informar o leitor sobre fatos que 

ele não poderia aprender facilmente de outra forma. Existem muitos tipos de 

fatos que podem ser ditos de acordo com um número ilimitado de formas, a 

saber: explicação do significado de uma ação, resumos de processos de 

pensamento ou de eventos insignificantes para merecer ser dramatizado. 

Além disso, há a descrição de eventos físicos e detalhes que não surgem 

naturalmente de um personagem. 29 

 

 

Após comentar sobre a bondade de Camila e sobre a amizade dos dois cavaleiros, pouca coisa 

é acrescentada pelo narrador. Após Lotário ser vencido pela insistente suplica de Anselmo, as 

cenas que se seguem pouco serão comentadas. Para que a presença de um narrador-

comentarista seja dispensada, as técnicas narrativas devem estar muito bem organizadas em 

duas vias narrativas (mencionadas anteriormente): a via das aparências e a via contingencial 

da produção das imagens adequadas. Portanto, o romancista deve deixar bem claras as 

distinções entre as ações que aparecem como um todo a nós, espectadores-reais, e as ações 

que são destinadas à produção de juízos exclusivos dos espectadores-personagens, aos quais 

não é dado o poder de serem oniscientes.  

 

 

Segundo Wayne Booth (1983), um episódio mostrado é mais eficaz que um episódio descrito.  

Na novela do Curioso Impertinente, a força da narração parece ser menor que a força das 

ações que são efetivamente demonstradas. Ainda que as ações das personagens sejam 

contraditórias em relação a posição do narrador, é interessante observar como tais 

contradições enriquecem o texto literário e como essas “incoerências” exigem que o leitor 

atue enquanto mediador das contradições que podem surgir.  

 

 

O romancista moderno, ao contrário dos escritores beletrsitas, não precisa se preocupar em 

fazer de sua obra um manual altamente instrutivo e edificante; ele tampouco precisa fazer de 

sua autoria a imagem de uma autoridade ética e moral. O romancista não pode ser julgado 

                                                           
29 The most obvious task for a commentator is to tell the reader about facts that he could not easily learn 

otherwise. There are many kinds of facts, of course, and they can be "told" in an unlimited number of ways. 

Stage setting, explanation of the meaning of an action, summary of thought processes or of events too 

insignificant to merit being dramatized, description of physical events and details whenever such description 

cannot spring naturally from a character —these all occur in many different forms. 
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pelas ações delinquentes ou indecorosas dos personagens romanescos. Ademais, a 

vulnerabilidade dos atuantes deixa entrever apenas o quanto o romancista é incapaz de 

articular alguma palavra de sabedoria ao romance. Personagens instáveis e completamente 

metamórficos não podem ser mensurados por um narrador que é também “humano”. Nas 

palavras de Walter Benjamin,  

O romancista segrega-se. A origem do romance é o indivíduo isolado, que 

não pode mais falar exemplarmente sobre suas preocupações mais 

importantes e que não recebe conselhos nem sabe dá-los. Escrever um 

romance significa, na descrição de uma vida humana, levar o 

incomensurável a seus últimos limites. Na riqueza dessa vida e na descrição 

dessa riqueza, o romance anuncia a profunda perplexidade de quem a vive. 

O primeiro grande livro do gênero, Dom Quixote, mostra como a grandeza 

de alma, a coragem e a generosidade de um dos mais nobres heróis da 

literatura são totalmente refratárias ao conselho e não contêm a menor 

centelha de sabedoria. (BENJAMIN, 1994, p. 201).  

 

 

Walter Benjamin (1994) considera que, por muito tempo, a arte de narrar esteve condicionada 

à experiência, à verdade e à sabedoria. Através das narrativas, sobretudo orais, conselhos e 

lições de aprendizagem eram transmitidos entre gerações. Contudo, o advento da imprensa e o 

surgimento do romance ocasionam o que Benjamin chama de crise da experiência, ou, em 

outras palavras: a impossibilidade de dar e receber conselhos através da narrativa –que não é 

mais o tipo exclusivo do domínio das experiências. Assim, o romancista moderno, como 

Cervantes, lança mão de vários narradores, entre eles está Cid Hamete, aos quais a função de 

narrar é artificialmente delegada. Nesse processo, o romancista se exime da função de pai e, 

assumindo o papel de padrasto, torna-se irresponsável por qualquer imoralidade que o leitor 

pudesse entrever. Na Novela do Curioso Impertinente, encontramos a técnica narrativa que 

torna a segregação do romancista possível. O discurso de segundo grau, já formulado por 

Gerard Genette em Discurso da Narrativa, prevê que a narrativa menor, subordinada à 

narrativa maior, seja inserida sem precedentes, ou seja, sem a necessidade de haver um 

“autor” responsável por ela. Desse modo, o romancista torna-se incapaz de responder por sua 

própria obra.  

 

 

Quando pensamos que a imagem positiva feminina é resguardada no romance de Cervantes 

até as últimas consequências, não estamos enganados. Até mesmo a imagem da audaciosa 

Camila, que poderia ser naturalmente revista como adúltera e, portanto, moralmente negativa, 

é neutralizada pela atitude de Anselmo quando, em seu lapso depressivo e incomodado pelas 
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últimas consequências de seu desejo impertinente, assume ser o verdadeiro culpado por tudo 

e, assim, resolve se retirar desse mundo. Ademais, ficamos muito mais surpresos pelo modo 

como Camila simula as virtudes que não pode ter do que por suas atitudes aparentemente 

reprováveis.  

  

 

De modo geral, pode-se dizer que a representatividade do feminino, efetivadas em 

circunstâncias tão problemáticas, desvelam talvez a principal ordem do romance moderno, 

que Benjamin (1994) explicita como o incomensurável levado aos seus últimos limites. Por 

um lado, como vemos em Gonzalez-Echevarría (2008), o Quixote denuncia o quanto o 

sistema jurídico pode ser insuficiente para dar conta das mazelas sociais. Nesse sentido, o 

sistema não consegue organizar ou determinar leis adequadas à conduta humana, o que pode 

vir a ocasionar delitos. Notamos ainda que o casamento não é capaz de resolver as questões 

amorosas; tampouco a cavalaria, já ultrapassada, ou a aplicação da casuística são capazes de 

solucionar os dilemas das mulheres injustiçadas. O romancista, figura sobre a qual todas as 

responsabilidades e julgamentos haveriam de recair, se esconde da perplexidade de um mundo 

arruinado por detrás de aprimoradas técnicas da narração.  

 

 

A história da personagem Zoraida, também inserida em um episódio intercalado ao Quixote, 

apresenta-se pertinente para pensarmos como a personagem lança mão de uma atitude 

moralmente aceita para praticar algo inadmissível na época. Para se tornar praticante do 

Cristianismo, a moça islâmica, filha de pai islâmico, enfrenta o casamento com o cativo 

espanhol. Assim, ao fugir para se casar com o cristão, Zoraida deixa de ser submissa ao pai 

para se submeter às ordens do marido e se tornar também cristã.  
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Capítulo 3 A tradição iconográfica francesa e a representação do feminino   

 

 

3.1 Histórico  

 

 

“Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras 

que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que 

atravessaram. ” (CALVINO, 1995, p. 11). Chega a ser incontável o número de leituras e 

interpretações já feitas do Quixote. No entanto, algumas se sobressaem. Como já 

mencionamos, os românticos do século XVIII reinterpretaram o romance de Cervantes. Eles 

se apropriaram da obra porque viram nela as principais características de uma obra de arte 

romântica. Assim, quando lemos Dom Quixote hoje, provavelmente lemos o Quixote 

apropriado por Schlegel e Novalis, visto que as edições mais recentes, sobretudo as ilustradas, 

passaram pelas renovações interpretativas desses românticos. De modo geral, podemos dizer 

que o romantismo alemão se empenhou em restabelecer o lugar dos clássicos em seus 

aforismos e, assim, revelaram uma nova interpretação para as grandes obras.   

 

 

Os primeiros românticos encontraram na relação antagônica Dom Quixote / Sancho Pança o 

“símbolo da luta eterna do espírito contra a matéria, ou do ideal contra o real” (CLOSE, 2012, 

p. 82). O gosto da classe burguesa que ascendia no século XIX “experimenta as formas 

aristocráticas tradicionais e a retórica clássica como esquemas artificiais e, em sua 

necessidade do verdadeiro e natural, vai até a completa destruição de cada forma” 

(SCHMITT, 1919, p. 16-17). Eis que podemos identificar uma ruptura verdadeiramente 

significativa com a Antiguidade, no sentido de que a obra de arte passa, então, a ser 

promovida em vista da ênfase no receptor e, como consequência, passa a ser tida como 

expressão de tal experiência histórica.  

 

 

Uma das heranças culturais do romantismo é a tradição iconográfica francesa. Nesse quadro, 

destacam-se Tonny Johannot e Gustave Doré. Em 1836-1837, Tony Johannot representou as 

cenas mais significativas do Quixote. Johannot nasceu no ano de 1803, em Offenbach, na 
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Alemanha, e faleceu em Paris, no ano de 1852. Seu projeto artístico logo foi comprado por 

editores ingleses, franceses e alemães, e suas ilustrações passaram a ser impressas em novas 

edições do romance de Cervantes. As ilustrações de Gustave Doré (1863) também são 

reconhecidas como parte da tradição iconográfica francesa. Gustave Doré nasceu no ano de 

1833, em Estrasburgo. Ele ganhou vários prêmios e menções pela qualidade e genialidade de 

suas criações. Assim como Johannot, Doré ilustrou outros grandes títulos da Literatura 

Ocidental e veio a falecer no ano de 1883. Ambos os artistas alimentaram o imagético das 

interpretações românticas e pós-românticas. Essas imagens foram compiladas e estão 

catalogadas em dois importantes arquivos virtuais: O arquivo do Centro de Estudios 

Cervantinos e o arquivo da biblioteca da Universidade do Texas.  

 

 

Segundo Margaret Doody (2009), a iconografia constitui uma espécie de ornamento adicional, 

que ilustra ideias e abstrações que o romancista já delineou numa complexa enteléquia. Sendo 

assim, o processo de ilustração se assemelha ao processo da tradução, visto que o desenhista 

transpõe um texto para outro sistema de linguagem em que seja possível encontrar 

significados correspondentes. Além disso, as imagens podem funcionar como um processo de 

memória textual, pois, por uma técnica de repetição ou de adaptação, o ilustrador 

possivelmente encontra a necessidade de escolher as cenas mais memoráveis/significativas 

para representar. As ilustrações de Gustave Doré intercaladas ao texto verbal funcionam, 

primeiramente, como uma troca da palavra pela imagem. Este é o resultado mais óbvio que se 

pode assinalar. A intermidialidade que surge desta transposição pressupõe uma técnica 

mnemônica muito antiga, loci et imagines ou mnemotécnica, na qual as imagens, fossem 

imaginárias ou concretizadas no desenho, funcionavam como repositórios para a economia da 

história, pois facilitavam o processo de recordação.  

 

 

A imagem ilustrativa é uma economia, pois nela não se pode ser captada a integralidade de 

uma cena. Obviamente, algum detalhe é deixado de fora ou cortado. Em contrapartida, 

algumas imagens podem sugerir a expansão do desenho para além das bordas, dando a ideia 

que existe uma continuidade, como acontece quando observamos o quadro Las Meninas, de 

Velázquez. Mas o ilustrador de romance se vê obrigatoriamente submisso à violência da 

representação. O que pode ser mensurado nas suas imagens são os resquícios da cena 
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relembrada: memória de um ilustrador. Para o leitor, por sua vez, as imagens são um auxílio, 

pois elas tendem a educar a sua imaginação. O desenho da prisão de Dom Quixote, por 

exemplo, que se encontra no capítulo XLVI da primeira parte, é inesquecível: eis ali o 

Cavaleiro de Triste Figura, magricelo e contraído dentro de uma jaula, enlouquecido a ponto 

de confundir homens com demônios. O tempo/espaço da narrativa de um capítulo inteiro é 

sintetizado numa única imagem.  

 

 

A partir das ilustrações, observamos três procedimentos surpreendentes: a construção de 

formas corporais equivalentes às formas do mundo físico, a relação de Dom Quixote e Sancho 

Pança com a paisagem sombria e obscura e, por fim, o modo pelo qual o encantamento é 

transportado para a figuração ilustrativa. Como exemplo desse último caso, temos a figura do 

Fidalgo assentado em sua poltrona, tendo na mão direita a espada elevada e na esquerda um 

romance de cavalaria, o qual lia em voz alta. Nessa cena, Dom Quixote está cercado por 

dragões, pícaros e donzelas que parecem ter saído das páginas de um livro aberto. Tal imagem 

se tornou um lugar-comum para os leitores do Quixote, ela é um emblema para professores e 

alunos de literatura. 

 

 

Segundo Canavaggio (2005) a iconografia constitui um vetor essencial da divulgação 

romântica dos séculos XVIII e XIX. Assim, as vinhetas de Gustave Doré e Tony Johannot 

expressam os ideais românticos alemães e franceses, que constituíram novas interpretações 

para o Quixote. Tais interpretações ou apropriações não podem ser omitidas, uma vez que elas 

fizeram parte de um projeto fundamental à popularização dos clássicos. Conforme Antony 

Close:  

O século XVIII apaixonou-se pelo Quixote por motivos próprios da 

ilustração: a benigna afabilidade de sua sátira; a expulsão da literatura 

anárquica em nome de princípios neoclássicos, a fundação da épica em prosa 

cômica de acordo com a verossimilhança –ou seja, o romance; a criação de 

loucos divertidos e amáveis. O romantismo alemão destruiu a interpretação 

do século XVIII e viu no Quixote uma prefiguração de sua própria estética e 

filosofia. (CLOSE, 2006, p. 85).  

 

Entretanto, devemos pensar como o processo ilustrativo reflete os ideais românticos. A tese de 

Walter Benjamin O conceito de crítica de arte no romantismo alemão estabelece algumas 

questões pertinentes nesse sentido.  Em princípio, a crítica de arte alemã unifica o conceito de 
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obra arte, visto que não considera as rígidas fronteiras que separam a poesia, a prosa e a 

pintura. Para Benjamin, o fragmento 116 de Schlegel sugere que a poesia universal 

progressiva se repercute numa multiplicidade reflexiva, no espelhamento da própria obra. A 

ilustração, nesse sentido, poderia funcionar como um reflexo da obra que reflete não outra 

coisa senão ela mesma. Tal reflexão funciona como segunda forma, que transforma a obra de 

arte pelo próprio ato de refletir. Como já foi dito anteriormente, ao romancista cabe a 

faculdade do pensar.  Assim, caberia ao ilustrador delinear e transpor para o desenho a 

linguagem da própria obra. A ilustração, como crítica de arte inerente da própria obra, traria a 

ideia de progressividade, visto que para Benjamin a progressividade “não é uma certa relação 

apenas relativa dos graus de cultura entre si. Ela é, assim como a vida inteira de uma 

humanidade, um processo de realização do infinito e não um simples processo do devir” 

(1999, p. 98). O funcionamento ideal da obra de arte seria o de transcender formas e gêneros 

através da reflexividade, a fim de alcançar um nível absoluto e universal. 

 

 

Portanto, é possível que por detrás da intenção de promover o livro através de projetos 

ilustrativos, haja tido uma ideia de aproximar o leitor de uma sintetização de toda crítica 

romântica, o que se daria, principalmente, através das ilustrações. Gustave Doré conseguiu 

captar muito bem o espírito do romantismo30, basta ver as tonalidades sombrias e as 

expressões tipicamente trágicas que estampam a iconografia do artista. Ele oferece um outro 

ponto de vista sobre o livro que antes só poderia ser considerado burlesco. Conforme Walter 

Benjamin, o romance em prosa foi classificado pelos românticos alemães como “a forma 

suprema da reflexão na poesia” e como “ a aparição apreensível do continuum das formas”. 

(1999, p.105). Nesse sentido, arrisca-se dizer que as primeiras ilustrações eram o 

desdobramento desta continuidade e que o ilustrador, amparado pela subjetividade romântica, 

teria a função de torná-las amplamente visíveis.  

 

                                                           
30Aqui faz-se necessária a inclusão de uma observação hipotética, mas muito provável:  a de que a 

ilustrações de Gustave Doré para Dom Quixote estejam mais próximas às tendências da escola realista 

que da escola romântica. Por isso alguns professores de Artes consideram a sua ilustração como sendo 

pós-romântica, a fim de não se atreverem chamá-la realista. O realismo, nesse sentido, estaria exposto 

pela riqueza de detalhes com que Doré constrói as suas ilustrações e, principalmente, com a sua 

insistência nos objetos aparentemente insignificantes. Em Roland Barthes (O efeito de real) que esses 

objetos podem estar carregados por um significado lógico, que expressa a cultura e os costumes de 

uma época, garantido, assim, o efeito de realidade.  
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No que diz respeito à materialidade e às técnicas das vinhetas românticas, as ilustrações 

funcionaram graças à possibilidade de gravá-las no livro, mediante os processos de 

xilogravura de topo de litogravura. A xilogravura é uma técnica de impressão que utiliza 

madeira como matriz em um tipo de prensa que poderia ser gravada na página. A litogravura e 

uma técnica de impressão que utiliza a pedra calcária como matriz e usa água e elementos 

gordurosos para texturizar o desenho. 

A xilogravura de topo, de início, serviria apenas para preencher partes de 

páginas em branco, nos finais de capítulos – os chamados fundos de 

lâmpada, mas rapidamente, tanto na impressão de periódicos, quanto na 

ilustração de livros, torna-se uma marca estética e uma estratégia de 

aproximação de novos leitores ao texto impresso. Este tipo de gravura será, 

então, encontrado em frontispícios de livros e jornais, vinhetas de título 

ornatos marginais, letras capitulares, fundos de lâmpada, vinhetas inseridas 

no texto ou em páginas destacadas. Para o escritor e crítico Champfleury, o 

uso destas vinhetas permite identificar uma certa literatura, elas servem de 

"moldura" para o período romântico[...] (MELLO, 2011). 

  

 

Assim, entende-se que as vinhetas românticas podem ser analisadas como a manifestação das 

ideologias românticas em voga na época. As imagens ilustradas pelos artistas Tony Johannot 

e Gustave Doré se apresentam como um recorte das cenas principais do Quixote e delatam o 

imaginário romântico, o que, presumivelmente, popularizou o romance de Cervantes.  As 

ilustrações são objetos culturais e, enquanto tal, podem ser estudadas como sistemas 

semiológicos. O que faremos a seguir é entender como ocorre representatividade feminina no 

Quixote a partir das ilustrações enquanto sistemas de signos. É importante ressaltar, nesse 

sentido, que os métodos semióticos são pertinentes a análise de sistemas semiológicos porque 

tais métodos permitem investigar as condições da imagem fixa enquanto sistema de 

linguagem.  

 

 

3.2 Mulheres ilustradas: análises semiológicas 31 

 

 

A semiótica não é um campo de estudo específico das análises de imagens, pois o objeto de 

tal metodologia são signos em geral, veiculados através de sistemas escritos ou orais, verbais 

ou não verbais. No entanto, os instrumentos que a semiótica possui, tomados de teorias da 

                                                           
31   As fontes de todas as imagens que aqui referenciamos é a mesma. Todas foram extraídas do Banco 

de Imagens do site “Cervantes Project”, desenvolvido pela Universidade do Texas. 
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linguagem mais anteriores, como o estruturalismo de Saussure, garantem que haja um sistema 

de signos comum às linguagens, pelo qual a efetividade da comunicação é garantida. A 

semiótica aplicada à análise das imagens, sejam elas fixas ou móveis, apresenta-se como um 

método lógico que permite entender e pensar a interpretação das imagens como sistemas de 

signos. Mas é preciso ter em conta que a Semiótica é um estudo novo em relação ao contexto 

em que as imagens aqui tratadas foram produzidas. Por esse motivo, desenvolvemos 

anteriormente o breve histórico e contextualização para situar a ocasião em que os artistas 

Doré e Johannot desenvolveram suas expressões artísticas. É importante ressaltar ainda que as 

vinhetas românticas continuaram circulando muito depois do século romântico. Ainda existem 

edições contemporâneas que compilaram as imagens de Doré em um único volume; são 

edições bastante acessíveis e podem ser encontradas em bancas de jornais e revistas. Assim, 

tendo já delimitado as condições históricas em que essas imagens provavelmente surgiram, 

podemos seguir a fim de analisá-las em relação ao próprio romance.  

 

 

A semiótica pode ser entendida, a partir de Saussure, como uma ciência que estuda a relação 

dos signos na esfera da vida social. E a semiologia é estudo de fenômenos culturais como 

sistemas de signos. Sabe-se que há distinções fundamentais entre semiologia e semiótica. Para 

Martine Joly (2005), a “Semiótica” é uma ciência derivada da linguística, como filosofia da 

linguagem, e a semiologia é o estudo das linguagens particulares, como imagem, cinema, 

pintura literatura, entre outras. Assim, pode-se dizer que a semiologias, já aplicadas a sistemas 

culturais, nos fornecem os elementos da teoria da significação, enquanto a semiótica nos 

ampara em relação aos instrumentos metodológicos que devem ser empregados à análise da 

imagem.  

 

 

Para os semiólogos Roland Barthes, Umberto Eco e Martine-Joly a imagem se constitui como 

um meio eficaz de comunicação. A imagem, desde a Antiguidade, opera como elemento 

comunicativo e sempre teve sua eficácia garantida graças à nossa capacidade de “interpretar” 

as imagens. Para os antigos, as imagens também eram instrumentos mnemônicos quando 

associadas a lugares. Tal associação funcionava como técnica para auxiliar no processo de 

recordação. 
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No campo da antropologia e da etnologia, as imagens, além de serem instrumentos de 

significação, armazenam conhecimento e “memória”. Nesse sentido, é inevitável mencionar 

fotografias, pinturas rupestres e demais sistemas que, em seus processos de significação, 

equivaleriam bem mais que comunicação. Para Aleida Assmann (2011), as imagens enquanto 

“lembranças” mentalizadas funcionam como materiais brutos para a recordação e constituem, 

portanto, um núcleo enrijecido de “lugar” de memória. Nessa perspectiva, as imagens 

possuem cargas afetivas que se manifestam quando lembranças são ativadas.  

 

 

A imagem é sobretudo comunicativa porque ainda que venha a servir como objeto de 

memória, de conhecimento ou de cultura, ela tem a função de significar. O valor afetivo que 

uma pessoa atribui à uma fotografia da própria família não pode ser o mesmo valor que um 

desconhecido atribui a essa mesma fotografia. No entanto, esta imagem estará sempre 

comunicando alguma coisa, ela sempre produzirá referências gerais ou específicas. 

 

 

Sempre estivemos cercados por imagens e a literatura seria o sistema imagético por 

excelência. Seja no processo de escrita ficcional ou no processo de leitura dessa escrita, 

somos constantemente levados a pensar por imagens e a reconstruir o que lemos por meio de 

outro sistema de linguagem, a linguagem não verbal, para conferir amplo sentido ao que 

lemos. Essa é a primeira reflexão que se pode extrair da relação entre palavra e imagem que 

se dá na literatura. Nesse sentido, a literatura é percebida como um sistema que, para ser bem-

sucedido, deve ser compartilhado por todos os seres que são capazes de imaginar. Em relação 

à visibilidade da literatura, Calvino (1990, p. 99) distingue dois tipos de processos 

imaginativos: “o que parte da palavra para chegar à imagem visiva (leitura) e o que parte da 

imagem visiva para chegar à expressão verbal”.  

 

 

Antes de ser um ilustrador, esses desenhistas românticos, Doré e Johannot, foram leitores que, 

mediados pelas palavras do romancista, realizaram a própria imaginação. No entanto, é 

preciso considerar que essa nova visibilidade do romance, advinda das percepções dos 

desenhistas, é, em um só tempo, uma visibilidade individual (subjetiva) e uma visibilidade 

romântica e crítica, portanto coletiva.  Os signos criados à luz dos projetos românticos eram 
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dominados pela ideologia romântica. Por isso as ilustrações –enquanto signos –não podem ser 

consideradas manifestações da consciência individual do artista. As vinhetas de Tony 

Johannot, as quais veremos adiante, fazem parte de uma edição romântica publicada pela 

editora J. J. Dubochet, entre os anos 1836-1837, na França. As vinhetas de Doré foram 

extraídas de uma edição francesa publicada pela editora Hachette, em 1863.  

 

                                                            Figura 1 – Dulcineia del Toboso, por T. Johannot  

 

 

A Figura 1 é a representação iconográfica de Dulcineia del Toboso, de Tony Johhanot32. 

Podemos identificar o retrato de uma mulher forte, vestida como uma campesina, e não como 

uma donzela. Aliás, os elementos que circundam sua figura também aludem às coisas do 

campo: frutos, folhas e galhos. Em seguida, observamos que a imagem de Dulcineia é como 

um retrato. Isso pressupõe a ideia de que alguém a observa e de que ela também observa esse 

alguém, tendo os olhos fixados no mesmo plano de seu observador. Ela parece ser olhada a 

uma certa distância é separada do sujeito que a desenha por uma mureta baixa. A terceira 

observação, a qual exige um conhecimento de situacionalidade, é a de que tal mulher é a 

representação de Aldonza, e não de Dulcineia, visto que sua aparência se mantém simples, 

como a de uma camponesa. O artista a representou destituída do encantamento – um estágio 

importante na constituição da personagem. 

 

                                                           
32 As ilustrações de Tony Johannot também fazem parte do Repositório de arquivos da Universidade 

do Texas. Elas foram extraídas da edição parisiense de 1836-1837, L'ingénieux hidalgo Don Quichotte 

de la Manche (J. J. Dubochet et C.). 
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 A feminilidade da personagem pode ser encontrada pelo observador em primeiro grau. Isso 

ocorre porque já estamos acostumados a identificar diferenças de gênero masculino/feminino 

nas imagens que vemos. Assim, produzimos uma inferência simbólica, pois é culturalmente 

assimilada. As demais informações, que constam das observações firmadas a partir de graus 

mais avançados da observação, só são possíveis porque somos leitores do Quixote. Nesse 

sentido, o romance influenciou totalmente a leitura da imagem acima. É interessante observar 

que, mesmo sabendo que para o herói a imagem física de Dulcineia poderia ser a de uma 

donzela, os leitores, assim como o ilustrador, estariam adaptados a conceber a imagem real da 

personagem porque estão conscientes de seu encantamento. Talvez o ilustrador tenha optado 

por representá-la como uma campesina porque sua leitura seja semelhante à nossa. Para o 

receptor popular do século XVIII, ainda não familiarizado com a leitura, a imagem de 

Aldonza poderia privá-lo da informação de que ela seria apenas uma referência materializada, 

na qual Dom Quixote exerceria o encantamento. Em contrapartida, os leitores do Quixote 

verbalizado, por seu turno, identificariam por trás da mulher ilustrada a figura de Dulcinéia 

porque sua corporeidade vigorosa e forte condizem com as descrições de Sancho. Assim, 

podemos concluir que o ilustrador, enquanto leitor, privilegia a imagem de Aldonza sobre a 

imagem de Dulcineia provavelmente porque as únicas descrições físicas encontradas para a 

amada de Dom Quixote sejam a de uma campesina. São, portanto, as relações dos três planos 

da observação em conjunto, primariedade, secundariedade e terceiridade33, que promovem a 

significação do sistema imagético. A escolha do ilustrador parece ter sido motivada pelas 

ideologias românticas, e não classicistas. Ademais, conforme a semióloga Martine Joly (2005, 

p. 40), o aspecto perceptível corresponde a “um processo de significação e, portanto, de 

interpretação, dependendo de sua natureza, do contexto de sua manifestação, da cultura do 

receptor, das suas preocupações”.  Nesse sentido, pode-se dizer que a imagem está 

inteiramente subordinada ao texto do romance. 

 

 

                                                           
33 Primariedade, secundariedade e terceiridade são termos/conceitos semióticos cunhados por Charles 

Peirce utilizados nas análises semiológicas como determinantes de três níveis de reflexão e qualidade 

das imagens enquanto sistemas sígnicos. 
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Figura 2 – Marcela, por   Tony Johannot           Figura 3- Marcela, por Gustave Doré  

 

 

Conforme Charles Peirce (2005, p. 61), representar significa “estar no lugar de,  isso é, estar 

numa tal relação como um outro que, para certos propósitos, é considerado por alguma mente 

como se fosse outro”. Para dar lugar à representação de Marcela, personagem feminina da 

primeira parte do Quixote, Tonny Johannot e Gustave Doré, respectivamente, lançaram mão 

de signos da linguagem visual comuns ao conjunto de signos do repertório cultural do 

ilustrador. Na Figura 2, identificamos uma mulher jovem, vestida simploriamente com um 

cajado à mão. Na Figura 3, a jovem é retratada, em primeiro plano, em sua atividade pastoril, 

estando em segundo plano a imagem de dois rapazes e a de Cupido. Em termos técnicos, as 

prospecções e o escalonamento garantem maior ou menor proximidade e tamanho dos objetos 

– considerados em suas relações com os demais objetos do plano. Pela leitura do romance, 

sabemos que a jovem é a pastora Marcela e que um dos rapazes do fundo é, possivelmente, 

Grisóstomo, entristecido pela impossibilidade de ser amado por Marcela. No canto direito, 

encontra-se Cupido, entidade ora frustrada por não poder realizar seus feitos. Em primeira 

instância, a relação que se pode encontrar para representação da personagem ilustrada é uma 

relação interior –que une um significante a um significado. No romance, não há a descrição de 

Marcela com o cajado à mão ou, necessariamente, a descrição da paisagem pastoril em que 

ela se encontra. O que há são informações soltas e inespecíficas, que sugerem ao leitor alguma 

imagem mental em que é possível situá-la no espaço pastoril e no tempo compostos (nas 

imagens). Assim, o ilustrador, ao se valer dos comentários do cabreiro no romance, estabelece 
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um sistema sígnico completo para transpor a palavra à imagem visual. Como leitores e 

escritores compartilham de uma linguagem comum, o ilustrador, enquanto leitor, recorre ao 

seu conhecimento de mundo para representar a imagem de uma pastora de campo. Cajado, 

ovelhas, árvores e cenário bucólico são os elementos iniciais da sua percepção. 

 

 

A equivalência entre o repertório do leitor e do romancista está garantida pela linguagem que 

compartilham. Torna-se, portanto, possível representar um cajado porque há algumas imagens 

mentais disponíveis ao leitor sobre a atividade do campo. Nesse sentido, a ilustração funciona 

como esclarecimento da narrativa. Para entender melhor, basta pensar a presença de um leitor 

para o qual o estar no campo ou a atividade de pastoreio é totalmente desconhecida; as 

imagens auxiliariam a compreensão e não seriam redundantes. Esse primeiro tipo de relação é 

conhecido pelos semiólogos como relação simbólica, porque inclui um processo de 

significação que é puramente convencional. 

 

 

 A segunda relação sígnica que advém da imagem como ilustração é uma relação externa e 

virtual. “Ela une o signo a uma reserva específica de outros signos, da qual o destacamos para 

inseri-lo no discurso. ” (BARTHES, 2013, p. 41). A Figura 3 expressa um tipo de relação 

paradigmática, já que se trata da presença de determinados signos em relação a ausência de 

outros signos. Para conceber a significação nesse processo, o espectador deve ter em conta 

que para cada signo representado há uma correspondência virtual que garante o sentido. 

Assim, todos os elementos presentes da paisagem em que se encontra Marcela desempenham 

uma função referencial em relação a ausência desses mesmos elementos: Cupido frustrado, as 

cabeças dos animais, Grisóstomo desanimado. Ao ilustrador cabe o trabalho de colocar todos 

esses elementos presentes em um mesmo espaço. Estando ausente ou diferente algum deles 

(Cupido alegre, por exemplo), o sentido não seria o mesmo. A partir daí, esbarramos na 

terceira relação sígnica entendida por Barthes como relação sintagmática. É a relação entre 

signos no mesmo plano que produz a significação geral. Assim, ovelhas, cajado, mulher 

jovem de pé olhando as ovelhas, Cupido desocupado, homem jovem frustrado, todos em um 

mesmo plano, conferem o sentido genérico à cena. Pela imagem, somos capazes de inferir, 

mesmo sem ter lido o romance, que Marcela dá as costas ao “amor”, e opta por uma 

existência mais solitária. É preciso ter em conta que o sentido da cena só pode ser apreendido 
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a partir da relação sintagmática entre os elementos sígnicos que compõem a imagem, visto 

que a partir da Figura 2, em que Marcela encontra-se sozinha, não seria possível produzir 

tantas referências. Conclui-se, portanto que a Marcela de Johannot constitui-se apenas como 

uma representação icônica, enquanto Doré, ao representar Marcela na atividade pastoril, 

renova uma cena genérica do romance.  

 

 

 

   Figura 4 – Lucinda, por T. Johannot                      Figura 5- Lucinda por Gustave Doré 

 

 

Nas Figuras 4 e 5, temos duas ilustrações para a mesma personagem. Ao lado esquerdo está a 

vinheta de Tony Johannot e ao lado direito está a vinheta de Doré. De antemão, podemos 

dizer que em ambas as imagens a significação se dá, sobretudo, pela gestualidade das 

personagens. São imagens retóricas. Ao leitor não familiarizado com o código do amor cortês, 

a vinheta de Johannot é uma lição. Novamente a imagem irá educar a imaginação do leitor.  

Observamos que uma das mãos Cardênio é posta sobre o coração e a outra segura a mão de 

Lucinda. Tal gesto é um gesto de cortesia, de devoção. A gesticulação do personagem é 

correspondência simbólica e, portanto, convencional, do código do amor cortês. Sua posição 

de vassalo sugere que à amada é dada sua lealdade. A imagem é comum e parece estar 

comprometida com o estatuto da cortesia medieval; no entanto, são os leitores do romance 

que irão conferir à cena as informações contextualizadas: a de que alguma coisa aconteceu 

para que Cardênio tivesse que prometer seu amor à Lucinda, neste caso, a sua ida ao encontro 



88 
 

 
 

de Dom Diego. A cena é um lugar-comum dos livros de cavalaria. Ela sempre ocorre quando 

o ser amado precisa se ausentar e por isso procura reafirmar seu amor à sua devota donzela. 

Mas só é possível produzir o significado de um gesto, quando os códigos de determinada 

cultura podem ser compartilhados. Barthes (2014) define o desenho, em relação à fotografia, 

como uma mensagem codificada.  

A natureza codificada do desenho obriga a um conjunto de transposições 

regulamentadas; não existe uma natureza da cópia pictura, e os códigos de 

transposição são históricos [...] a operação do desenho (a codificação) obriga 

certamente a uma partilha entre o significante e o insignificante: o desenho 

não reproduz tudo, e muitas vezes até bem poucas coisas, sem deixar 

contudo de ser uma mensagem forte [...]. O desenho exige uma 

aprendizagem. (BARTHES, 2014, p. 37) 

 

 

A codificação do desenho implica seu sentido conotativo e seu sentido denotativo, sendo que 

o processo de ilustração já envolve o processo de conotação por parte do ilustrador. Ao ler o 

romance, ele primeiramente infere sentido conotativo à leitura, mas, em segunda instância, já 

produzida a sua ilustração do romance, o sentido passa a ser denotativo, justamente porque 

pode ser assimilado sem que seja a partir da narrativa. É interessante observar, entretanto que, 

até agora, as imagens de Johannot são mais denotativas, justamente porque não dependem 

tanto da contextualização que é dada pela narrativa. Seus retratos, o de Dulcineia, o de 

Marcela e, agora, o de Lucinda, poderiam ser o retrato de qualquer mulher. Não há tantas 

diferenças que nos permitem dizer qual delas é qual, a menos que sejamos leitores regulares 

do Quixote. Em contrapartida, é o sentido conotativo, mais explorado por Doré, que confere a 

qualidade de cena à ilustração.  

 

 

É comum que o leitor de imagens não se dedique com a mesma atenção à todas as partes do 

desenho. A sua leitura e a sua aprendizagem pressupõem escolhas, geralmente determinadas 

pela própria cultura. O ilustrador também precisa escolher a partir das relações sígnicas que é 

capaz de estabelecer mentalmente. A partir de sua leitura, a ilustração será daquilo que ele já 

dispõe. Por isso, é comum tratar o sistema de imagens (não verbal) como se ele fosse 

diferente do sistema linguístico (verbal). A qualidade da vinheta está, portanto, condicionada 

à capacidade que o ilustrador tem de selecionar o mais importante e de compartilhar códigos 

comuns ao autor do texto que ilustra. Johannot representa Lucinda em uma cena fundamental 

ao desencadeamento da própria história, posto que é partir de sua despedida de Lucinda que 
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as demais ações ocorrerão. A mensagem de sua ilustração é simples e forte porque representa 

uma parte fundamental da história de Lucinda e Cardênio.  

 

 

A cena do casamento de Lucinda e Fernando, ilustrada por Doré, é um exemplo para se 

pensar a reflexão de Barthes a respeito do desenho: “ Terá a codificação da imagem denotada 

consequências sobre a imagem conotada”? (2014, p. 38). Já vimos que, no caso das 

ilustrações, a conotação é dada pela narrativa. Ela é o primeiro e talvez o único contexto das 

imagens. Assim, a questão de Barthes poderia ser reformulada para: A imagem que vemos é 

positiva ou negativa para o leitor do romance? Para pensar a ilustração a partir dessa pergunta, 

devemos ter em conta que a sua circulação está sempre condicionada ao texto do romance. 

Mesmo quando catalogadas no site da Universidade do Texas, ou no site do Centro de 

Estudos Cervantinos, elas são legendadas com uma série de informações que dizem respeito 

ao texto: os episódios que representam e os personagens que representam. Nesse sentido, o 

vínculo das imagens ao texto que deu origem a elas é integralmente resguardado. Já vimos, a 

partir da ilustração da personagem Marcela, que a imagem ideal auxilia e educa a imaginação 

do leitor, pois o artista traz para o plano do desenho um sistema sígno que é correspondente 

ao da linguagem verbalizada no romance. Nesse sentido, a leitura da imagem não anula ou 

dispensa a leitura do texto. No entanto, a imagem pode ser priorizada, se conjugada ao 

romance, uma vez que sua visibilidade é imediata; mas ela não substitui o sistema linguístico 

do texto verbal, nem promove o mesmo tipo de aprendizagem que é dado pela leitura.  
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Figura 6 – Doreoteia por Tony Johannot              Figura 7-Doroteia, por Gustave Doré 

 

 

No que concerne a representação de Doroteia, as diferenças entre os desenhos de Johannot e 

Doré são bastante notórias. A ilustração de Gustave Doré (Figura 7) apresenta-se com mais 

definição e mais detalhes, o que é um resultado de condições materiais e técnicas de 

impressão empregados (água e substâncias gordurosas). Em alguns casos, são esses elementos 

que induzem a distinção semiológica entre as duas vinhetas.  

 

 

A comunicação de ambas as cenas está garantida na superfície dos desenhos. Mas é preciso 

perceber as diferenças que as condições materiais provocam entre eles. Na representação de 

Gustave Doré (à direita), a luz direcionada, bem como a oposição monocromática bastante 

saturada (preto/branco) desvelam tudo que é importante na cena. Ao analisar outras gravuras 

de Johannot, em que a oposição monocromática é mais significante, Celina Mello (2005, p. 6) 

afirma que “o contraste entre o branco da página e o negro da tinta é usado para construir a 

oposição entre a alvura angelical das jovens apaixonadas e a elegância dos jovens 

fashionables que as cortejam”. De fato, a brancura parece ser predominante também na figura 

feminina –Doroteia. A cena diz respeito à invasão de Dom Fernando ao quarto da jovem. Há 

leitores que dizem que a cena é a de um estupro, por haver apenas um consentimento parcial 

de Doroteia. No entanto, ressaltamos que, embora a cena ilustrada possa sugerir alguma pista 
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para identificar a perversidade de Dom Fernando, a descrição da cena feita por Doroteia 

sugere que houve seu consentimento parcial para que o ato fosse consumado. Assim, 

observamos que a transposição de um texto escrito para as imagens, enquanto amostras do 

texto escrito, devem ser muito bem tramadas. Em filmes, comerciais e novelas, em que as 

cenas funcionam como verdadeiros economizadores da linguagem falada ou escrita, a imagem 

deve ser boa o suficiente para que tais linguagens sejam dispensadas. No caso de um romance 

ilustrado, é preciso estar atento a essas questões, visto que as ilustrações não são signos 

neutros; elas são sempre ideológicas.  

 

 

Pensando a cena a partir das imagens, se a ousada economia luz versus sombra é utilizada 

pelo artista para conferir o contraste entre bem e mal, é possível dizer que os ilustradores 

compartilharam a ideia de que a cena é realmente sombria e profana. Outra característica 

primária que advém da interpretação, sobretudo da imagem à direita, é a sombra de Fernando. 

Nas palavras de Martine Joly (2005, p. 143), “ a sombra, como obscuridade, alimenta os 

medos e as superstições, enche os nossos livros, os nossos filmes e as nossas imagens: dupla 

ou fantasma, pode também perder-se, o que não é menos inquietante”. O que contribui para 

que a sombra na imagem seja um signo da obscuridade e do “terror” na imagem acima é o 

grande crucifixo. Assim, a sombra de Fernando e o crucifixo, o branco e o escuro, a luz e o 

sombreamento garantem, por meio de relações sígnicas paradigmáticas, a significação geral 

da cena. É importante frisar que tais signos possuem classificações diferentes. Luz, sombra e 

cores são considerados signos plásticos, pois “ se dirigem diretamente à experiência 

perceptiva” (JOLY, 2005, p. 139), enquanto o crucifixo funcionaria como signo-símbolo, 

visto que ele “se refere ao objeto que denota em virtude de uma lei, normalmente uma 

associação de ideias gerais que opera no sentido de fazer com que o símbolo seja interpretado 

como se referindo àquele objeto”. (PEIRCE, 2005, p. 52). Na representação de Johannot, à 

esquerda (Figura ¨6), não há um crucifixo, no entanto, a ama de Doroteia se faz presente. 

Assim como o crucifixo representa a instituição religiosa como um regulador moral, a ama 

posicionada junto a entrada do quarto, não deixa de expressar certo cuidado e zelo em relação 

à honra de Doroteia.  
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Figura 8 – Camila, por T. Johannot                             Figura 9 –Camila, por Gustave Doré 

 

 

No Capítulo 2, nos referimos bastante à personagem Camila da Novela do curioso 

impertinente. Essa novela é muito popular entre amadores do Quixote porque de fato a sua 

trama é bem interessante. Mas o texto possui um valor literário peculiar para aqueles que se 

dedicam ao estudo da narrativa literária. Como vimos, tal narrativa se desdobra em duas 

camadas, uma externa e outra interna, assim como a maioria das novelas populares. A voz do 

narrador é aquela que apenas nos introduz à trama, porque os sofisticados diálogos dos 

personagens dispensam os comentários de um narrador sempre presente. Todavia, o discurso 

do narrador do Curioso Impertinente não é imparcial. Ele marca a personagem Camila com 

virtudes, e, quando descobrimos que o narrador não é uma voz confiável, aprendemos o 

quanto seus comentários se desmancham no ar. A personagem Camila, ilustrada por Johannot 

(figura 8),pode ser interpretada como uma analogia dos comentários desse narrador. Mas 

considerando que tal ilustração foi orientada pela mentalidade romântica, qual teria sido o 

motivo que levou o ilustrador a representar justamente a imagem suspeitada de Camila? 

Porque não representou o seu lado ruim? Na verdade, o que podemos assinalar é que tal 

imagem duplica e reforça o comportamento dissimulado da personagem e, ao mesmo tempo, 

nos tenta convencer de que os comentários do narrador tenham grande influência sobre a 

representação de Camila.  
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A figura 9 é a ilustração da cena em que a personagem e sua ama esquematizam uma farsa 

para que Anselmo, prestes a descobrir que Camila havia o enganado, torne a confiar na 

esposa. Essa cena ilustrada corresponde à própria visão de Anselmo. Doré ilustra a cena de 

acordo com a perspectiva do personagem que observa a situação. Tal notação é importante 

porque confirma esse nível interno da narrativa que já mencionamos, ou seja, um nível 

secundário, uma subnarrativa. Assim, o ilustrador se empenha em demonstrar o ponto de vista 

de Anselmo e, dessa forma, conhecemos o que o personagem conhece. Nesse sentido, a 

imagem não seria de forma alguma redundante, visto que através dela é possível criar a ilusão 

de uma lente que substitui o modo perspectivo com o qual vemos as coisas. Obviamente, a 

narrativa sempre dispôs de técnicas para produzir o mesmo efeito, mas sempre recorremos às 

imagens mentais para assimilar quais seriam as perspectivas dos personagens e quais seriam 

as perspectivas do narrador. Nesse sentido, a imagem materializada –a ilustração –facilitaria a 

leitura daqueles que ainda não estavam familiarizados com as diversas camadas narrativas do 

romance moderno.  

 

 

Embora estejamos cercados de imagens, somos uma civilização da escrita, e é natural que as 

imagens sejam envolvidas pela linguagem verbal; desde a aparição do livro, as imagens 

estiveram presentes como ilustrações, o que nos leva a afirmar uma forte ligação entre o texto 

e a imagem. Conforme explicita Barthes: 

Para encontrar imagens apresentadas sem palavras, é preciso sem dúvida 

recuar até sociedades parcialmente analfabetas, isto é, a uma espécie de 

estado pictográfico da imagem; de facto, desde a aparição do livro, é 

frequente a ligação entre o texto e a imagem; esta ligação parece ter sido 

pouco estudada de um ponto de vista estrutural: qual será a estrutura 

significante da ilustração? A imagem duplicará certas informações do texto, 

por um fenômeno de redundância, ou o texto acrescentará uma informação 

inédita à imagem? (BARTHES, 2014, p.33) 

 

 

A estrutura significante da ilustração seria dada pelo seu desenho conotado, porque não 

poderíamos pensar a imagem ilustrativa sem recorrer pelo menos uma vez ao texto e o texto 

que daria à imagem a sua conotação. As cenas que indicamos acima são ilustrações de 

Camila, personagem que classificamos como discreta. Essa informação não pode ser 

mensurada pelas imagens em seu sentido denotado, fora do contexto do texto do romance. 

Nesse sentido, o texto acrescenta que as cenas ilustradas são, por excelência, a representação 
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da discrição de Camila, de sua astúcia e de seu contínuo disfarce. A imagem de Camila em 

um ato de fé, bem como a cena em que se feriu, despertam em primeira instância a 

interpretação equivocada de uma mulher possivelmente vitimada. A imagem denotada 

enganaria o espectador ainda não familiarizado com a narração das ações do texto ficcional. 

No entanto, ao recorrer à Novela do Curioso Impertinente, o leitor voltaria à imagem e lhe 

conferiria outra interpretação. Só seria possível assimilar a secundariedade da imagem e a 

terceiridade a partir da leitura do romance. Caso contrário, as informações não fariam sentido, 

pois a imagem como ilustração é uma condição do texto. Assim, a estrutura significante da 

ilustração seria totalmente paralela à estrutura significante do texto, já que a imagem teria seu 

sentido conotado pela linguagem texto verbal. 

 

 

A seguir, vemos duas ilustrações, feitas pelos respectivos autores aqui mencionados, da 

personagem Zoraida. A moça, filha de um mouro rico e imponente, ajuda um cativo dos 

Banhos de Argel e resolve fugir com o cristão, a fim de poder se casar e seguir os preceitos da 

religião católica. Sua afinidade com o Catolicismo e com a Virgem Maria é um fator 

determinante para a sua aproximação do cativo.  

 

     

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Zoraida por Tony Johannot                                     Figura 11 – Zoraida por Gustave Dorè  

 

Na Figura 10, observamos Zoraida montada num burro guiado pelo cativo. Seu semblante 

entristecido deixa entrever, possivelmente, alguma atitude reflexiva em relação ao pai que 

acabara de deixar. É curioso observar que o comportamento de Zoraida não é subversivo, pois 
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a sua fuga é religiosamente motivada e, como se sabe, a prática da religiosidade também 

implica submissão e sujeição. Assim, para seguir o Catolicismo e para servir à Virgem Maria, 

prática condenada pela religião de seu pai, Zoraida foge com um cristão. Na Figura 11, 

observamos que Zoraida se coloca sob a proteção de seu novo tutor e seu pai se mantém 

atônito e altivo, o que sugere sua decepção em relação a escolha de sua filha. Seja como for, 

estamos diante de um acontecimento muito comum na Literatura: o estabelecimento do 

segundo patriarcado ao qual a mulher se torna submissa após seu matrimônio. No entanto, 

Zoraida é uma personagem que utiliza esse processo em favor de si mesma para ser 

religiosamente livre.  

 

 

O feminino representado por meio do texto do romance encerra as qualidades narrativas pelas 

quais as vozes e as ações das personagens femininas são organizadas no espaço romanesco; o 

que fizemos foi observar e analisar o modo como os instrumentos da linguagem do romance 

dá conta de tal representatividade. O feminino representado nas ilustrações de Doré e 

Johannot reforça e sublinha os instrumentos da linguagem pelos quais o feminino é 

representado no romance, mas, em contrapartida, apresenta-se como um meio (médium) 

econômico, próprio da emergência comunicacional semiótica que garante a comunicação das 

massas. Estamos, portanto, diante de duas análises que possibilitam a recepção do feminino 

do romance –linguagem verbal e linguagem não verbal. A fim de garantir a comunicação, as 

decodificações desses sistemas de linguagem podem exigir diferentes habilidades dos 

receptores. Observamos que as ilustrações encurtam uma etapa fundamental à leitura do texto 

verbal: a imaginação e a tradução do que se lê em imagens mentais; ao mesmo tempo, diante 

das imagens prontas, o leitor teria acesso a outros níveis de percepção, já que o romance 

ilustrado seria como um segundo texto que poderíamos chamar de adaptação. 

 

 

 

 

 

 

Conclusões  
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Um estudo que se desdobrou em face de variadas perspectivas não poderia apresentar uma 

única conclusão.  

 

A primeira indagação sobre a qual pensamos o romance de Cervantes “por que o Quixote é 

considerado moderno? ” agora pode ser melhor reformulada: Em relação a que Dom Quixote 

é moderno? Assim, como vimos anteriormente, verificamos que a modernidade do romance é 

conferida quando o comparamos a gêneros romanescos anteriores, como os romances gregos, 

os romances de cavalaria, entre outros. Não podemos afirmar que foi Cervantes com seu Dom 

Quixote que inaugurou a forma romanesca, contudo, em relação aos romances já existentes, o 

romance parece inovar, pois de fato ele apresenta uma forma moderna de representação em 

relação as demais formas pré-existentes. Nesse sentido, esbarramos em outra questão, a de 

que, na Literatura, a modernidade tem a ver com originalidade. Portanto, adentramos outra 

perspectiva sobre a qual o romance é considerado moderno, a da ruptura com as práticas 

beletristas. O autor camuflado do Quixote não precisa necessariamente estar impregnado à sua 

obra, porque ele já não tem a obrigação moral ou o dever de dar conselhos e apresentar algo 

que seja útil aos leitores. E é justamente por isso que o entretenimento passa a ser umas das 

funções mais banais do romance. Em busca descompromissada da escritura do romance, o 

romancista inova e se afasta dos princípios de decoro que outrora eram imprescindíveis. 

 

 

No que diz respeito à configuração interna dos personagens, encontramos outras 

características a partir das quais a modernidade do romance se instaura. Sob a doutrina de 

Lukács, somos levados a ver em Dom Quixote “um apólogo da alma ocidental” –como bem 

intitulou San Thiago Dantas (1979). Ele é o herói que mais se aproxima dos seres mortais, 

alucinados por suas obrigatoriedades cotidianas. Não por acaso, as mulheres que Dom 

Quixote encontra pelo caminho também são bem parecidas a nós, mulheres comuns da vida 

real. No entanto, elas são poderosamente encantadas, talvez com a intenção de que o 

encantamento da literatura ainda prevaleça em meio a tanta humanidade. De toda forma, o 

que está em jogo é a garantia que a linguagem do romance dá à discursividade dessas 

mulheres. O direito à palavra é dado a todas elas em ocasiões que o nosso cavaleiro andante 

parece ser o juiz. Assim como a emblemática representação de Dom Quixote e Sancho Pança 

nos instrui sobre a originalidade do romance de Cervantes, as articulações das personagens 

Marcela, Camila, Lucinda, Doroteia e Zoraida são necessárias à compreensão dessa 
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modernidade que o gênero romanesco encerra. Vimos que a partir das ações e dos discursos 

dessas personagens também é possível pensar a originalidade do romance.  

 

 

Observamos que o que aproxima o Quixote da qualidade de mito não é propriamente a sua 

narratividade, que deve ser considerada como uma adjacência própria do texto literário 

(verossimilhança, originalidade, estilo), mas são as temáticas que o romance cervantino alude: 

cavalaria andante, amor cortês. No entanto, não se pode deixar de lado a observação de que 

tais temas parecem determinar a composição romanesca. Nesse sentido, a obsessão de Dom 

Quixote em seguir um manual do cavaleiro andante é o que torna a narratividade 

(tempo/espaço/personagens secundários) possível e o que inevitavelmente provoca no leitor a 

sensação de que ele está diante de um texto tragicômico. Portanto, nessa perspectiva, o 

romance cervantino seria o resultado de uma paródia, ou mesmo sátira, do mito da cavalaria 

andante e do amor cortês –tema bastante comum entre os obscuros medievais. Além desses 

discursos que funcionam como fio condutor do romance, há outros que também estruturam a 

representação do feminino no Quixote. O discurso da narrativa romanesca torna possível a 

polifonia, a enunciação, a emancipação e individualidade das personagens. A narrativa de 

segundo grau, que não possui um responsável visível pelo discurso que contém, faz com que 

as ideologias desse feminino incomensurável se dissolvam na própria linguagem do romance 

e, dessa forma, somos conduzidos à força das mulheres quixotescas. Ao longo dos processos 

dessa pesquisa, como elaboração do projeto e exame de qualificação, ficou evidente que a 

Literatura não é um objeto apenas da Teoria da Literatura, mas também da História, da 

Memória Cultural e das sociedades. Por isso, historiadores como Chateaubriand, André 

Chastel, Quentin Skinner, Jacques Le Goff foram fundamentais para compreender os 

contextos históricos em que o discurso literário fora produzido e para entender como se dá a 

participação da Literatura na unidade da cultura.  

 

 

Ao pensar sobre os motivos pelos quais um romance popular com muitos séculos de “vida 

editorial” sobrevive, somos levados a concluir que o processo de canonização do Quixote 

esteve assegurado principalmente pelos românticos. Eles não só reeditaram o texto como 

também ofereceram um novo tipo de interpretação crítica para os clássicos ocidentais. 

Ademais, essas românticas versões ilustradas que mencionamos funcionam como arquivos 
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institucionalizados, uma vez que se encontram catalogadas e conservadas em bibliotecas e 

sítios digitais.  

 

 

Partindo das considerações de Gonzalez-Echevarría, que assimilou as novelas curtas como 

“tesouros dos desvios da conduta humana”, encontramos o motivo pelo qual as personagens 

femininas do Quixote são praticantes desses desvios. Isso ocorre porque elas são 

representadas como mulheres suficientemente fortes para afrontar a própria instituição em que 

vivem quando as leis que regem tal instituição se parecem injustas e incoerentes. Nas análises 

sobre as representações do feminino, articulamos nossas perspectivas às postulações críticas 

de Beauvoir e Foucault justamente porque para esses autores o problema de gênero é 

considerado uma incidência da cultura e não um reflexo exclusivo da linguagem, como seria o 

caso da teoria sobre gênero de Judith Butler. Assim, como estamos nos referindo a um 

romance do século XVII que não conheceu o feminismo e nem outras orientações de 

sexualidade, que não feminino/masculino, preferimos não articular a teoria de Butler a este 

trabalho. Todavia, a proposta inicial foi mantida, visto que analisamos a condição da 

feminilidade no romance enquanto questão culturalmente constituída. A análise do feminino 

na literatura a partir dos problemas de gênero especificados por Butler obviamente não é uma 

tarefa impossível, mas tal análise não se constituiu enquanto um dos escopos desse trabalho.  

 

 

Percebemos que as ilustrações reforçaram e adaptaram um texto antigo à ideologia dos 

séculos que sucederam a época em que o romance de Cervantes foi primeiramente publicado. 

Os românticos alemães com suas edições ilustradas aproximaram novas classes de leitores ao 

Quixote. Hoje, as ilustrações se constituem como a maior prova de que o romance de 

Cervantes foi manuseado à luz de um presente. Elas são o produto do processo que chamamos 

canonização. Ao recortar as ilustrações das personagens femininas a fim de empreender suas 

análises semiológicas, nos valemos dos conceitos legados pela Semiótica de Peirce e nos 

embasamos em outros teóricos mais recentes, como Roland Barthes e Martine Joly. É 

necessário observar que as ilustrações de Johannot são um pouco anteriores às de Doré. Sendo 

assim, é possível que Gustave Doré tenha se desvinculado de um projeto simplesmente 

gráfico para tentar dar conta de ilustrações mais realistas que convencionalmente são 

chamadas de ilustrações pós-românticas. Notadas essas diferenças, observamos que as figuras, 
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enquanto linguagem não verbal, não anulam a capacidade interpretativa do leitor, nem 

demandam menos esforços cognitivos para que sejam lidas. Estamos lidando com sistemas de 

linguagem distintos (mas que não são incompatíveis). Portanto, o processo de leitura da 

imagem requer outros tipos de ações do leitor. A interpretação da imagem envolve outros 

processos de percepção/decodificação.   

 

 

De modo geral, o feminino é representado com toda fidelidade possível à narrativa. Johannot 

e Doré mantêm a carga semântica do texto original e atualizam os detalhes e as características 

da época, tanto no que diz respeito aos personagens quanto no que diz respeito ao cenário. 

Obviamente, Doré desempenhou traços mais sombrios e profundos, mas seus desenhos não 

retiram completamente o caráter burlesco do Quixote. Além disso, as ilustrações funcionam 

como uma adaptação do texto romanesco; e é justamente isso que nos faz pensar as imagens 

literárias como sistemas semiológicos da literatura. Elementos primários, secundários e 

terciários, articulados em três níveis de assimilação, os quais Charles Peirce propôs, conferem 

a intenção comunicacional dos românticos quando eles projetaram essas edições. Se a 

intenção era aproximar os leitores populares aos textos clássicos, a ilustração deveria ao 

menos garantir a comunicação não verbal com esses tipos de consumidores/leitores.  

 

 

Podemos ainda voltar às questões colocadas por Barthes – qual será a estrutura significante da 

ilustração? A imagem duplicará certas informações do texto, por um fenômeno de 

redundância, ou o texto acrescentará uma informação inédita à imagem? –Primeiramente, é 

preciso ter em conta que não tratamos meramente de imagens, mas de ilustrações. As imagens 

são propriedades inevitáveis produzidas por cada leitor que lê o texto verbal. As ilustrações se 

apresentam como uma leitura e é possível que nós, leitores do Quixote, concordemos ou não 

com elas. Assim, a estrutura significante da imagem ilustrativa seria uma estrutura secundária 

e não independente, posto que parte de um texto que já tem a sua significância estruturada. 

Diante disso, a significação que é própria das ilustrações seria uma espécie de recorte que o 

ilustrador faz para desenvolver o seu desenho. Este processo pode ser chamado mnemônico, 

visto que envolve um processo de escolha e seleção por parte do artista diante da 

impossibilidade de representar a totalidade das cenas. Nesse sentido, a imagem duplicaria o 
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sentido do texto, mas não em um processo de redundância. As ilustrações seriam o simulacro 

de uma possível leitura que reconstruiu os signos quixotescos a partir ideologia romântica.  

 

 

Finalmente podemos dizer que as três vias pelas quais perpassaram nossas discussões acerca 

do Quixote, sua modernidade e o feminino representado na linguagem romanesca verbal e não 

verbal, nos levam acreditar que, além de ser o isto ou aquilo que o dogmatismo das 

perspectivas classicistas nos impõe, o romance é um objeto de comunicação e um aparato da 

cultura.  
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