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Apresentação

Literatura e história: interfaces

O presente número da Revista Rascunhos Culturais compõe-se 
de duas partes e reúne estudos de pesquisadores e pesquisadoras 
de diversas IES do Brasil e do exterior: a primeira parte apresenta o 
dossiê “Literatura e história”, com ênfase no mercado editorial de 
romances históricos, no interesse do público leitor por esse gênero, 
nas relações conflituosas e de interdisciplinaridade entre essas duas 
áreas de conhecimento e, por fim, na contestação  das narrativas to-
talizadoras. A partir dos artigos aqui reunidos é possível verificar o 
crescente interesse do público por compreender, re-ver e re-escrever 
a história oficial por intermédio da literatura. Fatos e acontecimentos 
esquecidos/apagados pela história são tomados criticamente, distan-
ciando-se das narrativas homogêneas e hegemônicas, o que possibilita 
a apreensão de diferentes e diversas visões acerca da história. Como 
afirma Antônio Esteves, na busca por “(...) romper também com as 
relações tradicionais de poder e controle, ou pelo menos invertê-las, o 
homem contemporâneo investe contra as verdades absolutas e contra 
as impostas pela história oficial” (2010, p. 68). Diante desse cenário, 
o romance histórico desvela silenciamentos e invisibilidades porque 
não mais reflete o resgate de uma ordem anterior, deflagrando um 
movimento de ruínas em que o passado é posto em xeque. Não se 
trata, “(...) de substituir a história pela ficção, mas de possibilitar 
uma aproximação poética em que todos os pontos de vista, contra-
ditórios, mas convergentes estejam presentes” (Esteves, 2010, p.18). 
Nesse sentido, como sugeri Heloisa Costa Milton, essas categorias são 
tecidas conjuntamente porque a literatura é uma leitora privilegiada 
dos signos da história (apud Esteves, 2010, p. 18). Em vista disso, ao 



6

ser questionado sobre o interesse do público leitor pelos romances 
históricos, o autor João da Silva de Jesus sentencia:

Existe, sim, um natural fascínio do leitor pelo romance his-
tórico. A História ensina-nos que somos e por que somos e 
como somos. O maior problema desta conjectura é tentar 
romper o paradigma obsoleto da crítica vigente (tida como 
uma espécie de chavão reducionista), o qual estabelece que 
muitos leitores de romances históricos procuram apenas 
fugir dos problemas do cotidiano, designado pelo vocábulo 
“escapismo” (JESUS, online).  

Voltar ao pretérito criticamente, por intermédio da literatura, é uma 
busca por “democratizar o passado, descentralizar a história ou desco-
lonizar a memória”, como nos ensina Hugo Achugar (2006, p. 168). Os 
artigos dessa sessão oferecem, portanto, um conjunto de reflexões que 
(re)discutem, em consonância com a nossa proposta, conceitos, acepções 
e formas outras de apreender a relação entre literatura e história. 

A segunda parte desse número da Revista apresenta uma sessão 
de temáticas livres com artigos de diferentes pesquisas na área de Le-
tras em interface com outras ciências. Agradecemos ao conselho cientí-
fico e aos autores e autoras dessa edição por abrirem trilhas dialógicas.

Desejamos uma boa leitura!

Cristiano Mello de Oliveira 
Geovana Quinalha de Oliveira

Referências 
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C3%A3o+Jesus Acesso em: 15/04/2019.



Dossiê: Literatura e História





9

Historia y literatura, encuentros y 
desencuentros didácticos

Andrés Palma Valenzuela*

Resumo: Conscientes das complexas relações entre a História e a Literatura, 
damos a conhecer, neste trabalho, projectos que temos levado a cabo no campo da 
Didáctica da História, ampliando e aprofundando anteriores publicações. Evitando 
entrar em questões próprias do debate literário e do mercado editorial, mostramos 
como, para além da aparente conflitualidade entre História e Literatura, é possível 
estabelecer uma interdisciplinaridade entre as duas áreas de conhecimento que, no 
nosso campo profissional, de ensino e investigação, tem revelado grande eficácia, 
tanto em termos didácticos como educativos. Para tanto, evidenciamos os principais 
elementos que constituem o referencial teórico que nos guia, fazemos uma breve 
resenha das experiências em que envolvemos os nossos alunos da Faculdade de 
Ciências da Educação da Universidade de Granada, UGR, durante a última década, 
e apresentamos os resultados mais significativos que temos obtido, bem como as 
dificuldades com que nos temos confrontado.

Palavras-chave: História; Literatura; Inovação; Didáctica das Ciências Sociais; 
Didáctica da História.

Resumen: Conscientes de las complejas relaciones existentes entre Historia y 
Literatura, se expone y valora en este trabajo el desarrollo de diversos proyectos 
implementados en el campo de la Didáctica de la Historia, ampliando y 
profundizando anteriores publicaciones. Evitando entrar en problemáticas y 
discusiones propias del debate literario y del mercado editorial, tiene por objeto 
esta contribución ofrecer algunas aportaciones relativas al modo en que, más allá 
de la aparente conflictividad entre Historia y Literatura, es posible establecer una 
relación interdisciplinar entre ambas áreas de conocimiento que, desde nuestra 
tarea profesional, docente e investigadora, ha mostrado gran eficacia en campo 
didáctico y educativo. Se dará cuenta de ello mediante la exposición de los principales 

* Universidad de Granada (UGR), España. Licenciado en Geografía e Historia, 
Máster en Ciencias Religiosas y Doctor en Ciencias de la Educación. Profesor 
Titular de Universidad en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales 
de la Facultad de Ciencias de la Educación, UGR. Email: andrespalma@ugr.es.



10

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 10 • n. 19 • p. 9 - 30 • jan./jun. 2019  

elementos del marco teórico que han guiado su desarrollo, una breve reseña de las 
experiencias llevadas a cabo con nuestro alumnado de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Granada, UGR, durante la última década, junto 
con la síntesis de los logros más significativos obtenidos y las dificultades surgidas 
en el curso de su implementación.

Palavras clave: Historia; Literatura; Innovación; Didáctica de las Ciencias Sociales; 
Didáctica de la Historia.

Punto de partida

La relevancia de la novela histórica, NH, como género o subgé-
nero literario, según las dos principales interpretaciones de esta rea-
lidad que marcan el irresoluble debate abierto al respecto, conforma 
una peculiar expresión del actual panorama cultural. Un fenómeno 
que ejerce gran atracción sobre amplios sectores sociales al que es 
posible acercarse desde coordenadas diversas, sobre el que muchos 
autores muestran dudas y temores y cuyo desarrollo definen, de 
forma interconectada, los intereses de la industria editorial, los de 
los autores literarios y los del público lector.

Tras asumir la complejidad de todo ello, hemos realizado di-
versos acercamientos a la realidad de la NH desde nuestro quehacer 
docente e investigador en el campo de la Didáctica de las Ciencias 
Sociales, DCS, como área propia de conocimiento universitario. 
Conocedores de la difícil relación establecida entre Historia y Lite-
ratura, planteamos el desarrollo de diversos proyectos en el campo 
de la Didáctica de la Historia, parte de cuyos resultados ya hemos 
avanzado en diversas instancias académicas y científicas (PALMA, 
2013, 2015, 2017, 2018a y 2018b).

Eludiendo problemáticas específicas del debate literario y el 
mercado editorial, tiene por objeto nuestra contribución ofrecer al-
gunas aportaciones relativas al modo en que, más allá de la aparente 
conflictividad entre Historia y Literatura, puede establecerse una 
relación interdisciplinar entre ambas áreas de conocimiento que, 
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desde nuestra tarea profesional, ha mostrado su eficacia en campo 
didáctico y educativo. Daremos cuenta de ello exponiendo los princi-
pales elementos del marco teórico que han guiado su desarrollo, una 
breve reseña de las experiencias llevadas a cabo con nuestro alum-
nado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Granada, UGR, durante la última década, la síntesis de los logros 
más significativos obtenidos y, finalmente, las dificultades surgidas 
en el curso de su implementación.

Marco teórico

Una vez admitido que la NH conforma una concreción del vín-
culo entre Historia y Literatura, entendemos tal posibilidad como 
un conjunto de estrategias para crear nuevos nexos entre realidad, 
ficción, verdad y verosimilitud, que planteamos de forma práctica 
para mejorar el conocimiento de la Historia de nuestro alumnado.

Conscientes de las complejas relaciones existentes entre Histo-
ria y NH, cuyo análisis han abordado desde diversas sensibilidades 
autores del campo histórico y literario, sostenemos con Fernández 
(2004), como primer elemento de este marco teórico, que «se trata 
de modalidades de comunicación que se definen y reconocen por su 
función socio-cultural, y se construyen mediante un doble código […] 
lingüístico común y otro […] específico fijado por la propia comuni-
dad que crea, define […] y usa esta clase de discursos» (2004, p. 38).

Sin embargo, tales modalidades de comunicación no son per-
cibidas de igual modo desde ambos ámbitos pues, como observa 
Barrios, los historiadores profesionales desestiman dos cuestiones 
que, a su criterio, resultan incómodas para la historiografía oficial: 
la «divulgación como compromiso social del historiador» y la «pro-
blemática novela histórica/historia novelada como cuestión que no 
les atañe». (2016, p. 15)
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Desde el mundo literario, y en particular entre novelistas no 
historiadores, muchos rechazan las exigencias «científicas» que un 
profesional de la Historia pueda plantear como crítico histórico-lite-
rario pues, en aras de su libertad creativa, ven injusto todo someti-
miento de la misma a la Historia y a los historiadores. Lo cual no ha 
impedido la existencia de buenos estudios sobre la NH a cargo de 
especialistas en Historia de la Literatura y crítica literaria (BARRIOS, 
2016, p. 18) pues, al fin y al cabo, una cosa son los estudiosos de la 
Literatura y otra los creadores literarios.

Pero desajustes hay en ambas partes y quizá por ello ciertos 
historiadores reconocen que muchos colegas han delegado la tarea 
de enseñar y descubrir la Historia en manos de no profesionales; 
constatándose incluso una renuncia al compromiso social de la di-
vulgación por parte del historiador que algunos ven como exigencia 
ética inherente a la profesión (BARRIOS, 2016, p. 23-27). Llegando 
incluso a denunciar este autor la existencia de una «indiferencia al-
tiva, de pose académica, de quienes consideran la labor indigna de 
su cargo» (p. 26) asentada entre algunos colegas. 

Tales realidades revelan una gran incapacidad comunicativa en 
ámbito social y educativo, junto a una cierta incompetencia académi-
ca, más habitual en ámbito español que anglosajón; donde muchos 
autores armonizan mejor erudición, amenidad y satisfacción del in-
terés de los lectores. Resulta urgente pues superar tales limitaciones 
desde la convicción de que, como afirma Adamovsky, «una conexión 
más estrecha entre el historiador profesional y el gran público —con 
los recaudos que sean necesarios— no conspira contra la buena his-
toria: por el contrario, la fortalece» (2011, p. 95). Siendo esta una idea 
en la que también insistió años antes Duby (1997):

El contacto con el gran público es deseable. La historia no 
gana nada al ser escrita únicamente para profesionales: el 
historiador no gana nada escribiendo únicamente para sus 
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colegas y sus alumnos. A partir del momento en el que se 
estima que la historia debe servir para una comprensión 
lúcida del presente, es necesario expandir su saber lo más 
ampliamente posible utilizando los medios: las ediciones, 
la televisión, el cine. Con la condición de evitar toda com-
placencia. Permanecer en un nivel de discurso que conserve 
la nobleza del saber histórico, es decir, su complejidad, es 
hacerle un honor a su público. […] el historiador no debe 
dudar en darle al gran público lo mejor de su ciencia […] 
(ADAMOVSKY, 2016, p. 25).

Como sugiere Barrios, parafraseando a Adamovsky (2016, p. 39), 
quizá haya llegado la hora de rescatar la máxima ciceroniana historia 
magistra vitae, tan denostada por cierta historiografía; al entrañar ello 
más elementos positivos que negativos desde el momento en que todo 
historiador debe ser capaz a nuestro juicio de elaborar un discurso 
que haga comprensible la Historia proyectándola al futuro. Siendo 
éstos dos retos, para cuyo logro resulta sugerente la idea de Ferro, 
cuando afirma que el «objeto de la historia no es solamente conocer los 
fenómenos pasados sino, también, estudiar los vínculos que unen el 
pasado con el presente» o la invitación de Maurois a reconocer como 
cualidades básicas de todo historiador estas tres: «disposición para 
aprehender los hechos, disposición para exponerlos y una actitud 
ante la vida» (BARROS, 2016, p. 28).

Retomando la anterior línea discursiva sobre la NH y su relación 
con la Historia, y obviado el debate sobre la divulgación histórica, 
hemos de recordar que gran parte de las teorías que desde la Anti-
güedad clásica valoraron ésta como un género confuso, carente de 
calidad literaria y vía problemática de aproximación a la Historia, 
proceden de la idea aristotélica que define Historia y Literatura como 
sistemas opuestos y excluyentes cuya simbiosis genera dificultades 
diversas. No obstante, y pesar de ello, el debate continúa abierto 
desde nuevas interpretaciones que, como indica Esturillo: 
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Consideran la ficción al margen de la tradición mimética 
o […] como algo más que sólo lo que la tradición mimética 
ha tenido en cuenta. La ficción como construcción creativa 
que origina mundos posibles es expresión de estados posi-
bles de cosas no realizados, de hipotéticas situaciones que 
permiten seguir dando lugar a reflexiones e innovaciones 
en [la cultura…] y, para el caso que nos interesa, de la Li-
teratura. La historiografía, por su parte, se ha cuestionado 
sus propios métodos y ha puesto en tela de juicio las bases 
sobre las que durante siglo y medio se sustentó la labor de 
los historiadores. Si nos aproximamos a la novela histórica 
a partir de estos nuevos enfoques, podemos asumir que 
Historia y Literatura no sólo no son categorías opuestas, 
sino que en […] la novela encuentran la forma de comple-
mentarse, llevando la reflexión en torno a nuestra conciencia 
histórica más allá del dato objetivo, haciendo a la Historia 
decir lo que la historiografía oficial no dice […], asumiendo 
que la ficción puede ser una forma más de exploración de 
las posibilidades y realidades de la Historia (ESTURILLO, 
2015, p. 48).

Desde tales premisas, muchos creen que la NH, como expresión 
de lo que pudo haber sido –universal poético– dentro de lo que fue –par-
ticular histórico–, supone una gran oportunidad para la exploración 
y expresión de los temas humanos en la Literatura. Todo lo cual se 
concreta hoy en diferentes manifestaciones susceptibles de expresar 
los diversos modos en que Historia y Literatura son percibidas y 
demandadas por la sociedad y que Fernández (2004) sintetiza en tres 
categorías: formas de aprendizaje, vía de reflexión crítica y material 
de entretenimiento. 

A tenor de esta categorización, y sintetizando aportaciones pre-
vias de otros autores (PALMA 2018c), puede hablarse de una triple 
presencia de la NH en el panorama literario actual: la adscrita al 
modelo tradicional; la relacionada con la posmodernidad; y la NH en 
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la cultura de masas. Cada una de las cuales encarna una intersección 
específica entre lo que podría haber sido y lo que fue, revelando ade-
más cómo las distintas formas de tal hibridación enriquecen aún más 
la NH; que no sólo plasma una época o una historia, al ser también 
producto pues «el diálogo en la novela es siempre […] el de la Historia 
con el presente que le retrata o cuestiona» (ESTURILLO, 2015, p. 48).

El segundo referente que ha definido el marco teórico de las 
acciones desarrolladas al abordar interdisciplinarmente la Historia y 
la Literatura es la atención a tres cuestiones que, siguiendo a Kohut 
(2018), Insua (2018) y Pavel (1983), juzgamos esenciales: la definición 
del concepto de verdad histórica, la relación existente entre verdad 
histórica y creación literaria y el tipo de relaciones que establece el 
autor literario con la verdad histórica y la imaginación.

La primera de ellas tiene que ver, por una parte, con la dificultad 
existente para definir el concepto de «verdad histórica», tan denos-
tado por ciertos filósofos y literatos desde hace años (SOBEJANO, 
1991; SOKAL, 1996 o MARTÍNEZ, 1996)1; y, por otra, con el habitual 
contagio ideológico y político de la Historia y la Historiografía que, 
desde ficciones, construcciones y deconstrucciones interesadas de lo 
real, desplazan y ocultan la verdad histórica, como hecho así descrito 
por Insua:

La política tiene como fin lograr el buen orden en el Estado, 
y está en la prudencia del político utilizar para ello todos 
los medios a su alcance […]. La ideología, sin embargo, 
tiene como fin el dominio de un grupo sobre los demás 
para que sus intereses se impongan […]. Estas corrientes 
sociales, ideología y política, hacen […] que la historia, 

1 Afirma Khout sobre ello que «habría que preguntar por la esencia de lo que se llama 
la verdad histórica. ¿Se limita al respeto de los datos transmitidos, las fechas, las 
victorias, las derrotas? Incluso en la teoría historiográfica se admite que estos datos y 
documentos son como islas en un mar del no saber, incluso los historiadores deben 
llenar el vacío entre estas islas con suposiciones [e] imaginaciones» (2018, p. 6)
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cuyo fin es la verdad histórica […], se vea constantemente 
distorsionada, alterada de manera tendenciosa, por los 
intentos de justificación, solo aparentemente «históricos», 
de las posiciones de estos distintos grupos de interés […]. 
La «lucha por la historia», es decir, la lucha por ganar la 
verdad histórica, le puede interesar a toda facción o grupo 
para mantener su hegemonía frente a otros en el presente 
[…] (INSUA, 2018, p. 9).

La segunda cuestión, se relaciona con la difícil relación existente 
entre verdad histórica y creación literaria, o «invención» en expre-
sión de Kohut (2018, p. 2); siempre ligada al ámbito de la Filosofía 
de la Historia y a la constatación de que, a juicio de cada analista, la 
«verdad» puede ser interpretada como una meta absoluta o relativa2. 
Siendo este un debate que Pavel planteó hace años desde otro ángulo 
al señalar que la ficción literaria no sólo es una creación interesada del 
autor sino, también, fruto de una «verdad» sometida a un «proceso 
de ficcionalización » (1983, p. 171-180).

La tercera cuestión sería finalmente la constatación del doble 
riesgo derivado del hecho de que el novelista priorice la verdad histó-
rica, relegando la imaginación, u opte por la imaginación, alejándose 
de toda verdad histórica (KOHUT, 2018, p. 4).

Con la asunción de estas tres cuestiones, la «realidad» ha sido 
reducida por un amplio sector de la Academia y de la sociedad, a 
concepto en continua reelaboración, sólo inteligible mediante el len-
guaje y la comunicación. Suele considerarse además que la noción de 
«verdad» carece de valor ontológico en la epistemología dominante 
al ser interpretada habitualmente desde el actual relativismo, como 
una categoría pragmática ligada a paradigmas culturales y creencias 

2 «En la novela histórica, la verdad puede ser la meta absoluta o relativa; puede 
ser sustituida por la verosimilitud, puede ser declarada inaccesible, puede ser 
ridiculizada, puede ser sustituida por la invención parcial o radical» (KOHUT, 
2018, p. 10).
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específicas (FERNÁNDEZ, 2004, p. 40), más cercanas siempre al sen-
timiento, a la ideología y al prejuicio que a la racionalidad. 

El tercer referente que delimita este marco teórico, y conforma 
un nexo específico con el área de DCS, es la consideración de la fun-
ción didáctica de la NH como realidad cuya valoración crece como 
posibilidad abierta hacia la implantación de la Literatura y recurso 
didáctico aplicado a la enseñanza del conocimiento social presente 
en el currículo de enseñanzas obligatorias (Historia, Geografía, An-
tropología, Patrimonio…)

Más allá del debate sobre las relaciones entre Literatura e Histo-
ria en sus diversas dimensiones, hoy irresoluble, adoptamos ciertas 
intuiciones de Lukács (1977)3, Dolězel (1997) y Garrido (1997) que, 
a pesar de su lejanía en el tiempo, creemos vigentes para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de la Historia. 

Valoramos en particular, la aportación de Dolězel (1997), cuya 
teoría de los mundos posibles explica la ficción como creación de tales 
mundos; y vía de superación de la idea aristotélica de mímesis, al asu-
mir que tales mundos implican la existencia de un mundo real rodeado 
de infinitos mundos posibles, fruto de la creación artística que «adquie-
ren […] la misma existencia ontológica que el mundo de la realidad 
inmediata, de forma que la diferencia entre ellos residiría no tanto en 
su naturaleza como en su realización» (ESTURILLO, 2015, p. 12).

Plantea este autor que la ficción origina estados posibles de cosas 
donde los entes ficticios participantes son a su vez posibles no realiza-
dos; aplicándose esto tanto a personajes fruto de la imaginación del 

3 Su obra La novela histórica apareció en ruso en 1937, en alemán en 1955 y en español 
en 1977. Una de las intuiciones de Lukács que, siguiendo a Kohut (2018, p. 2-10) 
establecemos como base de nuestra propuesta, es la exigencia de que cada NH 
seleccionada como recurso didáctico aplicado para implementar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje desarrollados en Didáctica de las Ciencias Sociales, debe 
siempre presentar de forma interrelacionada el pasado y el presente; al tiempo que 
garantizar la construcción de una imagen verosímil de dicho pasado.
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autor como a quienes en la NH poseen referentes reales en el mundo 
extra textual. También, reconoce la permeabilidad entre los mundos 
reales y posibles; en coherencia con lo cual los primeros participan 
en la creación de los mundos posibles, al igual que las ficciones lo 
hacen de la vida de los lectores que pueden experimentarlas como 
parte de su vida (DOLĚZEL1997, p. 79-83).

Según Dolězel, toda ficción literaria es una construcción basada 
en la realidad, a la que representa al requerir ésta anclajes reales que 
aseguren su comprensión. Al igual que, resulta evidente cómo la rea-
lidad histórica se reduce en principio a un cúmulo de datos y hechos 
pasados sólo coherentes cuando el historiador elabora un relato y una 
trama, siempre artificial y contaminada de subjetividad. Mostrando 
ello cómo la NH crea nexos entre ambas realidades en la medida en 
que «una trama histórica puede verse modificada […] por la inclusión 
de la ficción, o en el caso de que la realidad a la que […] se alude en 
la ficción literaria sea de carácter histórico, estamos ante una NH […
que] funciona en ambos sentidos» (ESTURILLO 2015, p. 29)

En coherencia con lo anterior, y tras haber abordado con an-
terioridad el análisis de las posibilidades de este recurso didáctico 
(PALMA, 2013, 2015, 2017, 2018a y 2018b), sólo reseñaremos a conti-
nuación, y con brevedad, algunas de las experiencias efectuadas con 
nuestro alumnado de la UGR, evitando ser reiterativos.

Experiencias desarrolladas

Desde el horizonte descrito, optamos por la NH como realidad 
literaria aplicada a nuestra tarea didáctica. Siendo éste un asunto 
sobre el que partimos de una constatación inicial de gran interés 
didáctico: la gran originalidad de los autores de NH consiste en «es-
cribir» como si realmente hubieran estado «allí» siendo esto posible 
gracias a un buen uso de la imaginación que, con frecuencia, dota 
a tales creaciones literarias de la capacidad de hacer viajar al lector 



19

Historia y literatura, encuentros y desencuentros didácticos

a otras épocas. Ello asumido, formulamos una propuesta basada 
en la NH como instrumento para trabajar de forma alternativa las 
competencias temporal, espacial y lingüística y vía de mejora del 
conocimiento del tiempo histórico, el espacio geográfico y antropo-
lógico y las realidades patrimoniales. 

La meta era la confirmación, como hipótesis inicial, de que utili-
zar la NH en nuestra labor profesional podía ser una opción adecuada 
para reforzar las competencias temporal, espacial y lingüística, me-
jorando a la vez los procesos de enseñanza-aprendizaje del tiempo 
histórico, el espacio geográfico y antropológico y las realidades 
patrimoniales. Diseñamos para ello una metodología que, aunando 
didáctica, literatura, imaginación y creatividad, ayuda a paliar ciertas 
carencias existentes en la enseñanza de la Historia, según pudimos 
confirmar, en base a tres grandes razones:

1ª. El poder incentivador de la NH para reforzar las competencias 
de comunicación lingüística; sociales; cívico-ciudadanas; culturales 
y artísticas.

2ª. Su capacidad para mejorar el conocimiento de la Historia 
(datos, hechos y personas; vocabulario; costumbres y valores; me-
moria histórica; patrimonio) y la compresión del presente desde el 
conocimiento del pasado.

3ª. Su eficacia para lograr las competencias generales y espe-
cíficas del currículo de Historia y otras ciencias sociales junto con 
sus posibilidades para dinamizar la actividad profesional docente, 
educativa e investigadora.

El objetivo marco del proceso desarrollado fue implementar el 
doble binomio de «didáctica y literatura» e «imaginación y creativi-
dad» con objeto de superar ciertas dificultades en el logro de las com-
petencias temporal, espacial y lingüística y la mejora de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de la Historia de nuestros estudiantes.
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Omitida la descripción de las competencias y objetivos generales 
establecidos, los objetivos específicos de aprendizaje marcados para 
el alumnado, centrados en las competencias indicadas y ligados a 
diversos aspectos del fomento de la educación histórica, geográfica, 
patrimonial, cultural, social, ética y cívico-ciudadana, fueron tres:

1. Incorporar la NH como recurso aplicado a la DCS, por 
las razones y finalidades indicadas.

2. Estimular las habilidades y actitudes lingüísticas, 
sociales, ciudadanas, históricas, culturales y artísticas 
para superar el actual oscurecimiento del saber social y 
humanístico con el desarrollo de la capacidad de leer, 
mirar, reflexionar e interrogar.

3. Apoyar el logro de metas concretas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la DCS y en particular de la 
Didáctica de la Historia, tales como: ampliar el cono-
cimiento, mejorar el vocabulario específico, conocer 
costumbres y valores diversos a los propios o actuales, 
desarrollar la memoria histórica, conocer y respetar el 
medio y el patrimonio y comprender mejor el mundo 
actual desde otras épocas.

El proceso desarrollado, contó con la participación de más de 
mil alumnos del 2º año del Grado de Educación Primaria y varios 
docentes del Departamento de DCS integrados en un proyecto de 
innovación educativa y el grupo de Investigación «Universidad Es-
cuela y Educación» Hum. 985. Se desarrolló anualmente y en períodos 
cuatrimestrales, desde 2010 hasta hoy, en tres fases (preparación, 
implementación, y evaluación) cuyo análisis detallado puede verse 
en Palma (2018c, p. 145-150).
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La experiencia adquirida mediante el trabajo con doce novelas4, 
se debatió en congresos, jornadas y simposios nacionales e interna-
cionales5, y difundida en diversas publicaciones6. También fue dis-
cutida en Másteres y Seminarios de cinco universidades españolas 
(Autónomas de Madrid y Barcelona, Universidades de Extremadura, 
Jaén y Granada); la portuguesa de Coímbra (Facultades de Educa-
ción y Letras); y tres universidades de México: Veracruzana, Colima 
y Guadalajara. Asimismo, logró cierta difusión en prensa -escrita y 
digital- y otros medios radiofónicos y televisivos.

Logros, dificultades y posibilidades de futuro
La aplicación del método DAFO–que analiza Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades-, resulta muy útil a nuestro 

4 Las obras trabajadas fueron: El Mozárabe y El Camino mozárabe, de Sánchez Adalid; 
El reino de Cristianía, de G. Pozo; Guardianes de la Alhambra, de C. Molina; El último 
amor del Gran Capitán, de A. L. Callejón; Cuentos de la Alhambra, de W. Irving; 
Corazón, de E. de Amicis; El esclavo de la Alhambra, de B. Malo; El niño del pijama a 
rayas, de J. Boyne; La voz dormida, de D. Chacón, Los caminos del mar, de M. Albero y 
Los hilos de la libertad, de J. Calvo.
5 Entre tales congresos destacamos: «X Jornades Internacionals de Recerca en 
Didàctica de les Ciencies Socials» celebradas en la Universidad Autónoma 
de Barcelona, febrero de 2013; «III, IV, V y VI Jornadas de Novela Histórica» 
desarrolladas en la Biblioteca de Andalucía de Granada, 2013-2016; «XXVI 
Simposio Internacional de didáctica de las ciencias sociales» celebrado, Cáceres 24-
26 de marzo de 2015; «9th annual International Conference of Education, Research 
and Innovation» celebrado, Sevilla 14-16 de noviembre de 2016; Seminario 
«Estrategias y recursos didácticos para la enseñanza de las ciencias sociales», 
Facultad de Educación de Cáceres de la Universidad de Extremadura, 27-28 de 
abril 2016; «I Congreso Internacional de Educación Histórica y Adquisición de 
competencias clave», Murcia, 8-10 de noviembre de 2017; «Coloquio Internacional 
de NH» organizado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de 
la Universidad Pública de Montevideo, 15-17 de noviembre de 2018.
6 Destacan tres artículos de revistas: Clío.History and history teaching, 2013; Research 
in Higher Education, 2017; y Ensayos. Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 
2018; dos capítulos de libros: uno en la monografía Una enseñanza de las Ciencias 
Sociales para el futuro, Universidad de Extremadura-AUPDCS, 2015; y otro en 
un monográfico auspiciado por la Universidad de Extremadura en la Editorial 
Pirámide que se halla en estos momentos en fase de producción editorial.
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juicio para estudiar la interacción entre Historia y Literatura a través 
del uso didáctico de la NH. Aporta un análisis interno (fortalezas y 
debilidades) y externo (amenazas y oportunidades) de la realidad 
de gran eficacia para diseñar y aplicar nuevas estrategias orientadas 
a potenciar las fortalezas, superar las debilidades, controlar las ame-
nazas y beneficiarse de las oportunidades.

La valoración de tales categorías puede ayudarnos a valorar las 
posibilidades, logros y limitaciones más substanciales de la experien-
cia desarrollada con el fin de mejorar la enseñanza y aprendizaje de la 
Historia, y el resto de ciencias sociales presentes en el currículo de la 
formación inicial de los docentes de Educación Primaria de la UGR, 
sin olvidar que ésta se halla aún en fase de desarrollo y evolución.

Fortalezas

1. Mejora del conocimiento del marco geográfico, histó-
rico, patrimonial y antropológico de cada NH. En particular: 
facilidad para ubicar los diversos ámbitos geográficos con las 
nuevas tecnologías; reformulación de la compresión de ciertos 
aspectos del pasado tras su análisis crítico; interés y curiosidad 
por ciertas cuestiones del marco antropológico (costumbres, 
formas de vida, tradiciones y rituales sobre muerte, higiene, 
música, gastronomía, tipos de viviendas, profesiones y cues-
tiones de género); facilidad para ahondar en el marco patrimo-
nial en continuidad con la materia «Patrimonio Cultural y su 
Didáctica» impartida en el primer año del Grado de Primaria. 

2. Aumento de la motivación del alumnado, constata-
das sus posibilidades para actuar como protagonista de sus 
aprendizajes y verificar el logro de aprendizajes significativos 
en temas antes vistos como lejanos, aburridos y poco prácticos.

3. Valoración positiva por docentes y discentes de los 
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Itinerarios didácticos desarrollados en los lugares y escenarios 
de la trama de las novelas utilizadas y del encuentro y debate 
con los autores de las mismas.

4. Elaboración de buenas trasposiciones didácticas del 
hecho histórico en sus diversos aspectos (geográfico, históri-
co, antropológico y patrimonial) para los diferentes ciclos de 
Educación Primaria.

5. Proyección de tales logros mediante la creación por el 
alumnado de materiales didácticos indicativos de su percepción 
del qué, cómo y porqué de la Historia junto a la compresión 
de cómo ello debe trabajarse, destacando: la realización de las 
fichas didácticas que el estudiante debía incluir en la memoria 
final, en prueba de su imaginación y creatividad; y el diseño 
de otros recursos basados en el juego, el teatro, la simulación, 
juegos deductivos, apps, cuentos, adivinanzas, itinerarios, etc. 

6. Gradual superación de las dificultades ligadas al de-
ficiente desarrollo inicial de la competencia de comunicación 
lingüística en gran parte del alumnado.

7. Compresión por los estudiantes de que las ciencias 
sociales, y la Historia en particular, requiere ser entendidas 
para ser comprendidas sin excluir la memoria.

8. Desarrollo del espíritu crítico del alumnado ante si-
tuaciones muy diversas.

Debilidades

1. Problemas para elegir textos con rigor histórico, cla-
ridad en su lenguaje, desarrollo de temas y argumentos mo-
tivadores para el estudiante y ubicación coherente del tiempo 
histórico y el espacio geográfico de su trama.
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2. Dificultad de los docentes para comprender-desa-
rrollar adecuadamente la dinámica de la actividad (tendencia 
personal a adaptarla a la propia sensibilidad con lo que ello 
entraña de enriquecimiento y riesgo).

3. Obstáculos para introducir cambios metodológicos y 
de procedimiento y recelos del alumnado para alterar sus ruti-
nas tradicionales y aceptar la propuesta, a pesar de demandar 
éste innovaciones metodológicas y una docencia más práctica.

4. Rechazo inicial de docentes y discentes del esfuerzo 
exigido por el trabajo activo y participativo para hacer al estu-
diante protagonista de sus aprendizajes.

5. Dificultades del alumnado para elaborar el marco geo-
gráfico, histórico, patrimonial y antropológico de la NH elegida a 
partir del texto literario, la bibliografía facilitada y la supervisión 
docente. Estas se concretan en los siguientes aspectos:

- Marco geográfico: dificultades para localizar y elabo-
rar la cartografía de los espacios a estudiar y analizar la 
evolución histórica de los lugares y la comprensión de la 
influencia del marco geográfico en los hechos narrados. 

- Marco histórico: dificultad para distinguir entre 
marco histórico y «resumen» de la obra en cuestión por 
el escaso conocimiento histórico de cada época por parte 
del alumnado en sus diversos aspectos (política, econo-
mía, cultural…); y frecuente falta de espíritu crítico para 
analizar ciertos hechos históricos y compararlos con otros 
sucedidos en diversos lugares en similar periodo histórico 
o con situaciones del presente.  

- Marco antropológico: prejuicios derivados del fenó-
meno del «presentismo» que tiende a analizar elementos 
del pasado desde los criterios actuales. 
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- Marco patrimonial: dificultades para captar ciertos 
aspectos de patrimonio inmaterial y del patrimonio mu-
sical o religioso.

6. Fuerte carencias en el desarrollo de los diversos ám-
bitos de la Competencia en comunicación lingüística, ilustrada 
por la pobreza de vocabulario del alumnado y su falta de ca-
pacidad para elaborar textos de calidad.

Amenazas

1. Intereses de los autores literarios por convertir la 
experiencia en espacio de promoción y beneficio comercial de 
sus obras.

2. Carencia de una percepción clara de la NH y de sus 
posibilidades didácticas.

3. Incapacidad de un sector del profesorado para supe-
rar las metodologías tradicionales, sobre todo, en el caso de la 
Historia donde abunda el mal uso de datos, hechos y personajes 
relevantes; ignorando su gran potencial educativo.

4. Riesgo de convertir la enseñanza de la Historia en un 
espacio de adoctrinamiento ideológico desde diversas prospec-
tivas, incluso, desde el uso de la NH.

5. Carencia de una adecuada reflexión epistemológica 
por parte del profesorado para abordar las diferentes cuestiones 
que atañen a la docencia de la materia, frecuentemente asociada 
a una falta de inquietud por la investigación y la innovación.

6. Ausencia de entornos participativos y nuevos cono-
cimientos desde contextos que favorezcan la participación 
activa, el desarrollo del propio pensamiento y la motivación de 
un alumnado que debe aprender a pensar, descubrir nuevos 
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caminos de acción y estimular su capacidad crítico como clave 
existencial y profesional.

7. Tendencia a separar en los planes de estudio la teoría 
de la práctica.

Oportunidades

1. Innovar metodológicamente en DCS, mejorar el apren-
dizaje del alumnado y garantizar su comprensión de forma 
interdisciplinar; sobre todo, del tiempo histórico, el espacio 
geográfico y antropológico y las realidades patrimoniales.

2. Generar experiencias de innovación para un millar de 
estudiantes, lograr aprendizajes significativos y la mejora de la 
comprensión del contexto social, político, cultural, económico 
y artístico de diferentes periodos históricos mediante la NH.

3. Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
la DCS; sobre todo, la Historia; y avanzar en la educación por 
competencias.

4. Superar formas tradicionales de enseñanzas memo-
rísticas y acumuladoras de información inconexa para mejorar 
la capacidad de interpretación crítica de la realidad.

5. Mejorar la formación histórica del alumnado de nuevo 
ingreso en la Universidad.

6. Ocasión para ayudar a los docentes en formación a 
superar una concepción de la Historia como una realidad de 
difícil comprensión para escolares por las dificultades que en-
traña la asimilación de los conceptos espaciales y temporales, 
que se adquieren en función de la madurez psicológica del niño.

7. Oportunidad para descubrir el apoyo que para ello 
ofrecen las tecnologías de vanguardia como apoyo para descu-
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brir el nuevo papel del docente en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje y en el nuevo concepto de formación.

En conclusión
Para cerrar nuestra exposición, deseamos formular tres con-

clusiones. Dos referidas a la puesta en práctica de esta experiencia 
didáctica y otra relativa a determinadas consecuencias que enten-
demos se derivan de la misma y afectan a la DCS en especial y al 
debate entre Historia y Literatura en general.

1. Tras sucesivos ensayos de la propuesta descrita, y 
conscientes de que una de sus debilidades -que hemos previsto 
subsanar a medio plazo- es la mejora del diseño y aplicación de 
nuevos instrumentos de evaluación de sus resultados, creemos 
poder afirmar, como respuesta a la hipótesis planteada y tras 
la valoración de la experiencia adquirida y el análisis de los 
resultados alcanzados y debatidos en los foros antes reseñados, 
que la implementación de esta propuesta:

A. Favorece la enseñanza y el aprendizaje del tiempo 
histórico, el espacio geográfico y el ámbito antropológico y 
patrimonial y de género.

B. Es un recurso eficaz para trabajar las competencias y 
contenidos curriculares de Ciencias Sociales, e Historia en 
particular, de forma eficaz, alternativa y amena.

C. Introduce mejoras en los aprendizajes y completa los 
libros de texto.

D. Ofrece grandes posibilidades para enriquecer los 
contenidos, estimulando la imaginación y creatividad del 
alumnado y del profesorado.
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E. Inicia al alumnado en la enseñanza y aprendizaje 
creativos de la Historia.

F. Favorece el espíritu crítico y ayuda a adquirir las 
competencias profesionales.

G. Mejora de la competencia en comunicación lingüística.

2. Como ratificación de lo anterior, y tras sucesivas 
evaluaciones realizadas por el alumnado y profesorado im-
plicado en la experiencia desde 2010, puede afirmarse que la 
valoración de gran parte de los estudiantes participantes en la 
misma podría sintetizarse mediante las siguientes afirmacio-
nes, plasmadas en sus memorias; de las que hemos extraído, 
literalmente, y como ilustración, algunos de los comentarios 
más habituales:

– «Ha sido una buena experiencia, a pesar de que 
supone mucho trabajo». 

– «Ha sido un trabajo difícil pero he aprendido más His-
toria y Geografía que en mi vida y nunca se me va a olvidar».

– «Ha sido muy difícil realizar el marco histórico por-
que podía parecer un resumen del texto».

– «Es una experiencia muy útil como recurso, pero 
consideramos que para Primaria hay que elegir textos 
cortos».

– «Experiencia muy satisfactoria porque no me gusta-
ba nada la Historia y este trabajo me ha acercado a ella».

– «He aprendido la importancia del contexto geográfico».
– «Es muy interesante visitar los lugares donde suceden 

los hechos históricos de nuestro trabajo, hemos pasado mil 
veces por ellos si saber su importancia. Desde ahora vere-
mos la ciudad como algo diferente, con un sentido distinto».
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– «Me ha ayudado a sintetizar y extraer los datos más 
importantes».

3. Por fin y, seguros de que, junto a otros posibles, el fin 
de la educación en general y la DCS en particular debe ser la 
promoción del pensamiento, la reflexión crítica, la interrelación 
del conocimiento, la comprensión de realidades diferentes y el 
desarrollo de capacidades-competencias referidas al saber, el 
saber hacer y el ser, requiriendo ello una continua actualización 
metodológica. Un estilo de trabajo que, junto a la innovación, 
desarrolle recursos curriculares favorecedores de aprendizajes 
significativos, lúdicos y participativos; que incluya proyectos 
de orden investigativo, tendentes a la resolución de problemas 
mediante el contacto directo con el alumnado; y una adecuada 
contextualización temporal, espacial, funcional y social respecto 
a los objetivos, recursos y criterios de evaluación (CUENCA, 
2014; CAMBIL y TUDELA, 2017). Un modo de trabajo indica-
tivo en definitiva de que entre Historia y Literatura, siempre 
habrá más encuentros didácticos que desencuentros.
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Resumo: Este artigo tem o propósito de analisar o romance The Aztec chronicles: the 
true history of Christopher Columbus as narrated by Quilaztli of Texcoco (1995), 
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redefine o discurso histórico por meio de uma distorção consciente do registro 
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ao mesmo tempo em que desconstrói a ideia de uma verdade universal, uma vez 
que confronta o registro oficial. Dessa forma, o presente estudo consiste em uma 
breve discussão sobre as características desse tipo de narrativa e como as escolhas 
realizadas pelo autor podem afetar a percepção acerca das personagens e do passado 
no curso da História.

Palavras-chave: Novo Romance Histórico; Cristóvão Colombo; The Aztec chronicles: 
the true history of Christopher Columbus, as narrated by Quilaztli of Texcoco (1995).

Abstract: This article aims to discuss the novel The Aztec chronicles: the true history of 
Christopher Columbus as narrated by Quilaztli of Texcoco (1995), by Joseph P. Sánchez, 
under the perspective of the New Historical Novel theorized by Aínsa (1991), 
Menton (1993) and Fleck (2017). For this purpose, this study seeks to analyze the 
narrative strategies used by the author to provide the reader with a distinct view 
on the discourse about America’s “discovery” by Christopher Columbus. To sum 
up, the plot presents the reader to the after-death trial of the famous “Admiral of the 
Ocean Sea” organized by fifteenth century Aztec priests to judge his actions during 
the so-called conquest and discovery of America. Based on that, the novel redefines 
the historical discourse by self-conscious distortion of the known history making 
use of heteroglossia, intertextuality, dialogism, polifony, parody; emphasizes the 
marginalized point of view of the autochthonous people; meanwhile deconstructs 
the idea of the universal truth once it confronts the official registries. Thus, this 
study consists in a brief discussion concerning the characteristics of this kind of 
narrative and how the preferences chosen by the author might affect the characters 
and historical past perception in the course of History.

Keywords: New Historical Novel; Christopher Columbus; The Aztec chronicles: the 
true history of Christopher Columbus, as narrated by Quilaztli of Texcoco (1995).

Introdução 

A representação e ressignificação do discurso histórico tradi-
cional é um dos grandes motrizes da produção literária de extração 
histórica na América, uma vez que o registro da história hegemônica 
apresenta inúmeras omissões, lacunas e hiatos a serem preenchidos 
ou recuperados. Da mesma forma, oferece material para explorar 
diferentes possibilidades interpretativas sobre um mesmo fato, per-
sonalidade ou ainda de grupos humanos inteiros negligenciados pela 
via oficial, relegados ao esquecimento e à margem do viés dominante. 
Nesse contexto, as narrativas híbridas de história e ficção, em espe-
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cial na produção latino-americana, têm se caracterizado como um 
amplo espaço de debates, revitalizações e reescritas críticas sobre 
esse passado.

Dentre os momentos mais revisitados pelas narrativas ficcionais 
de extração histórica está o “descobrimento” da América, fenômeno 
que, inclusive, pelo volume e variedade de publicações que giram 
em torno do tema, escritas ao longo dos séculos de história das três 
Américas e da história recente da Europa, constituem o universo 
ficcional da “poética do descobrimento”. Esta categoria reúne leituras 
dramáticas, romanescas e líricas – que vão desde as apologéticas e 
exaltadoras às críticas, paródicas e desconstrucionistas – que apre-
sentam distintas formas de tratamento dispensado a Colombo, aos 
eventos por ele protagonizados em 1492 ou que foram desencadeados 
a partir deste marco histórico, englobando, por extensão, a história 
da conquista e colonização do continente americano.

O mosaico de escritas que integra essa categoria demonstra a 
amplitude e a relevância do tema que continua alimentando insti-
gantes leituras sobre o passado e que conta com a atenção de gran-
des nomes que integram o cânone latino-americano. São, portanto, 
várias as expressões artístico-literárias em torno do descobrimento 
da América e de Colombo que oferecem leituras altamente críticas, 
contestatórias e impugnadoras da história tradicional. Para citar 
alguns exemplos de romances produzidos sob tais premissas des-
tacamos os novos romances históricos latino-americanos El arpa y 
la sombra (1979), do cubano Alejo Carpentier; El mar de las lentejas 
(1979), do também cubano Antonio Benítez Rojo; Los perros del paraíso 
(1983), do argentino Abel Posse; Cristóbal Nonato (1987), do mexicano 
Carlos Fuentes; Vigilia del Almirante (1992), do paraguaio Augusto 
Roa Bastos; e os romances históricos contemporâneos de mediação 
Crónica del descubrimiento (1980), do uruguaio Alejandro Paternain, e 
El Conquistador (2006), do argentino Federico Andahazi.
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Em vista desse múltiplo universo ficcional, são inúmeros os 
autores, obras e perspectivas que buscam ressignificar o momen-
to da chegada dos europeus em solo americano. Exemplar dessa 
reelaboração do passado é também o romance The Aztec chronicles: 
the true History of Christopher Columbus, as narrated by Quilaztli 
of Texcoco, publicado em 1995, do professor historiador Joseph P. 
Sánchez, que se consolida como um novo romance histórico lati-
no-americano, nas acepções de Aínsa (1991), Menton (1993) e Fleck 
(2017). Nessa obra, por meio de um enigmático julgamento, a história 
de Cristóvão Colombo é confrontada e interpelada: a representação 
de Colombo como um herói, um salvador que trouxe a civilização 
para a América, é contestada e suas supostas conquistas e empreen-
dimentos são desmistificados pelo discurso ficcional, o qual revela 
as consequências dessa ação civilizatória e o resultado da herança 
colonial às comunidades nativas.

Dessa forma, o presente artigo realiza uma análise do romance 
The Aztec chronicles: the true History of Christopher Columbus, as 
narrated by Quilaztli of Texcoco com o objetivo de examinar o em-
prego das estratégias formais e narrativas na construção da diegese, 
com o intuito de mostrar como colaboram na ressignificação crítica 
da história, e a focalização que o autor assume para oferecer uma re-
leitura do passado, em que privilegia a perspectiva não convencional 
do autóctone sobre o evento.

 
Releituras da história pela ficção hispano-americana

Ao longo dos primeiros anos do século XIX, a intelligentsia latino-
-americana conseguiu unir-se em direção ao ideal de consolidação das 
nações independentes latino-americanas. O resultado desse esforço 
pode ser traçado na literatura, especialmente no primeiro romance 
histórico latino-americano escrito em língua espanhola, Xicoténcatl 
(1826), de autor desconhecido, que, embora publicado na Filadélfia, 
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integra o conjunto da produção romântica da Literatura Mexicana 
(DEL POZO GONZÁLEZ, 2017, p. 11). Apesar das expressões literá-
rias dessa época ainda estarem condicionadas ao cânone europeu, este 
romance apresenta certa ruptura com o romance clássico scottiano – a 
exemplo do que também ocorre com algumas narrativas europeias 
que se diferenciam do modelo de Scott pela reformulação de suas 
características basilares –, ao ser uma tentativa bem-sucedida de 
analisar criticamente a posição da América Latina em face do cenário 
de pós-independência das novas nações americanas.

Para este propósito, a narrativa usa deliberadamente o contexto 
da queda do Império Asteca pelo conquistador espanhol Hernán 
Cortéz. O narrador explora o lado sombrio e a decadência moral do 
herói da Contrarreforma, Cortéz, ao mesmo tempo em que concentra 
a atenção em uma personagem autóctone, há longo tempo considera-
do pelos registros oficiais como um vilão em oposição aos planos do 
conquistador espanhol, o jovem Xicoténcatl. Prevalece na obra uma 
clara oposição entre a imagem do colonizador e a do colonizado, na 
qual é empregada uma perspectiva inédita: inverte-se o discurso da 
conquista do México pelo foco narrativo adotado, em que os autócto-
nes ocupam lugar de protagonismo na diegese e aparecem no papel 
de heróis, exaltados e referenciados por suas qualidades e virtudes; 
os conquistadores espanhóis, heróis eleitos pela história positivista 
eurocêntrica, figuram como antagonistas e são duramente criticados 
e denunciados pelos abusos e pela violência perpetuada ao longo de 
toda a conquista, visão explorada na narrativa.   

Até o momento, essa obra não tem tradução oficial em língua por-
tuguesa e conta com pouca atenção nos círculos de estudos literários 
nacionais, salvo algumas exceções, como é o caso da pesquisadora 
Leila Shaí Del Pozo González (2017) e de Gilmei Francisco Fleck 
(2017). A autora evidencia em um trabalho recentemente publicado 
a relevância de Xicoténcatl para a história da literatura hispano-a-
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mericana em razão de ser “modelo fundador do romance histórico 
em nosso contexto numa produção que demonstra o enfrentamento 
da Literatura Latino-americana com o cânone europeu, na condição 
de embrião do Novo Romance Histórico Hispano-americano” (DEL 
POZO GONZÁLEZ, 2017, p. 12). Da mesma forma que Del Pozo 
González (2017), Fleck (2017), ao tratar da trajetória do romance his-
tórico na América Latina, argumenta que Xicoténcatl representa pela 
sua ideologia crítica uma ruptura com a modalidade europeia domi-
nante. O autor acrescenta ainda um dado importante ao alegar que 
a temática explorada no romance mexicano “se reiterará completa-
mente no romance latino-americano posterior, quando já consolidado 
como um dos gêneros mais expressivos de nossa literatura” (FLECK, 
2017, p. 47-48), apontada também como sendo a gênese da poética 
do descobrimento em suas manifestações romanescas na América.

Como resultado desse processo criador que não dá mostras 
de se esgotar – assim como é o caso das narrativas mais recentes 
pertencentes à terceira fase da escrita híbrida de história e ficção, 
classificadas como romance histórico contemporâneo de mediação 
(FLECK, 2008; 2017), e que continuam também tratando da poética 
do descobrimento –, em The Aztec chronicles, como Xicoténcatl (1826), 
pretende-se provocar a subversão da visão hegemônica da história 
ao privilegiar, segundo a focalização adotada na obra, a visão do 
autóctone sobre como foi construída a narrativa do descobrimento, 
porém aqui submetendo ao jugo a figura histórica central desse 
processo, Cristóvão Colombo.

Em The Aztec chronicles: the true history of Christopher Colum-
bus, as narrated by Quilaztli of Texcoco (1995) acompanhamos o julga-
mento póstumo de Cristóvão Colombo que, logo após a sua morte, em 
1506, na cidade espanhola de Valladolid, é imediatamente conduzido 
por três espíritos gigantes, Tilini, Tleume e Caudi, divindades que 
integram o panteão asteca, para ser julgado por suas ações durante a 
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conquista e a colonização da América. Como inquisidores aparecem 
no tribunal três sacerdotes astecas, Tlacaellel, Yoanizi e Copil, que 
interrogam Colombo em busca da verdade, conflito dramático que 
permeia toda a extensão do eixo narrativo. A personagem central 
da trama é, porém, um jovem historiador asteca, Quilaztli, nascido 
no ano de Ce-Acatl, 1467 do calendário cristão, servo do imperador 
Monctezuma II. Essa personagem de extração ficcional ocupa o papel 
de enunciador do discurso em que narra, em primeiro plano e em voz 
homodiegética, a sua missão: “[…] write the history of the past, present 
and future of the encounter between the Discoverer’s people and Indian 
America”1 (SÁNCHEZ, 1995, p. 27), sendo o registro dessa crônica o 
livro que o leitor dispõe em mãos. 

Conforme o indicativo do título da obra, é por meio da perspec-
tiva dessa personagem que será narrada a “verdadeira” história de 
Cristóvão Colombo, o que, por extensão, enreda também a própria 
história do continente americano e dos povos que nele habitam. O 
grande diferencial dessa proposta recai, portanto, na possibilidade de 
imaginar esse evento e todos os desdobramentos que dele resultaram 
pelo olhar de um representante autóctone.   

Para realizar essa tarefa, a personagem conta com o poder mítico, 
outorgado pelas divindades, de enxergar o futuro: “the gods Tilini, 
Tleume and Caudi gave me the power to see 500 years into the future.”2 
(SÁNCHEZ, 1995, p. 12). Essa capacidade sustenta a tônica da die-
gese, pois, por meio dela, a personagem não apenas tem vislumbres 
do porvir, como também permite circular fisicamente em espaços e 
tempos diferentes para confrontar a narrativa colombina com outras 
versões documentadas tradicionalmente – nesse sentido, o prota-

1 Nossa tradução livre: […] escrever a história do passado, presente e futuro do 
encontro entre o povo do Descobridor e da América indígena. 
2 Nossa tradução livre: […] os deuses Tilini, Tleume e Caudi deram-me o poder de 
ver 500 anos no futuro.
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gonista personifica/duplica a imagem do autor, que também busca 
por diferentes documentos históricos para compor a sua narrativa. 
Como estratégia que alicerça a habilidade da personagem em cruzar 
o tempo e o espaço livremente, o romancista vale-se de elementos que 
compõe o costume de algumas culturas indígenas no que consiste 
ao uso de infusões para induzir a um estado de transe, conforme 
explica a personagem “I write my story as I learned it, in an out-of-body 
experience […]”3 (SÁNCHEZ, 1995, p. 12).

Categoricamente, The Aztec Chronicles é elaborado como um 
romance juvenil, entretanto, apesar dessa classificação, a obra desti-
na-se a todos os leitores por revelar um primoroso trabalho de aná-
lise, leitura e interpretação documental e bibliográfica dos registros 
históricos do contexto do “descobrimento”, com ênfase no Diário de 
Bordo (1492-1492), de Cristóvão Colombo, no qual consta o primeiro 
registro escrito do contato do homem europeu com a América e seus 
habitantes. Essa incorporação de um texto em outro, que Gérard 
Genette (2005) define como intertextualidade e que se configura pela 
relação de co-presença de um ou vários textos em outro, permeia toda 
a composição da obra – permitindo-nos inclusive identificar direta-
mente o hipotexto –, e estabelece um intenso diálogo que expande 
o entendimento do passado pelo pluriperspectivismo ficcional, pois 
contrasta novas interpretações com os registros passados e ainda fra-
giliza a noção de uma verdade única sobre os fatos históricos. Nesse 
caso, o leitor, principalmente aquele mais habituado às estratégias 
e efeitos de sentido do romance histórico, é levado não só a meditar 
sobre o conteúdo desses registros, como também é convidado a re-
fletir sobre aquilo que não está dito. 

A paródia, como elemento integrante das práticas intertextuais, 
implica na transformação/deformação do texto retomado em razão da 

3 Nossa tradução livre: Escrevo a minha história como a aprendi, em uma 
experiência extracorpórea. 
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sua dimensão autorreferencial, sendo empregada nesse processo para 
transformar o sentido do texto, exercício que repousa no seu caráter 
subversivo, questionador e impugnador que contribui para potencia-
lizar a visão crítica do passado. Por seu efeito, alimenta na narrativa 
em análise uma leitura que dessacraliza a história da forma como a 
conhecemos para ressignificá-la sob uma nova roupagem, oferecendo 
ao leitor outro contexto para concebê-la e imaginá-la. Tamanha é essa 
relação crítica estabelecida com a linguagem, que a obra se converte 
no relato do autóctone, o qual se apropria do texto histórico para cons-
truir o seu entendimento dos fatos, como aparece no seguinte trecho: 

I dedicate this history to my people, for I convinced them that a 
new order was at hand, and we must know its source if we were 
to overcome the destruction of the natural order of the Indian 
world by historical force over which we, at this moment, had no 
control. It is through learning of the unknowable that we one day 
will triumph. The darkness through which we must pass is the 
historical lie that has been thrust upon us. Our only weapon is 
the light of truth. Our downfall began 500 years ago. It began 
with a lie.4 (SÁNCHEZ, 1995, p. 18).

Pela leitura do fragmento evidencia-se que a intenção da re-
leitura da história erige-se, portanto, sob o intento de impugnar a 
versão dominante, cuja fundação está assentada, como denuncia a 
personagem reiteradas vezes – “It began with a lie”, “life based on a lie”, 
“people whose fate which began with a lie”, “a self-perpetuating lie…”5 –, 
sob o signo da mentira. 

4 Nossa tradução livre: Dedico esta história ao meu povo, pois os convenci de que uma 
nova ordem estava em andamento, e devemos conhecer a sua origem se quisermos 
superar a destruição da ordem natural do mundo indígena por forças históricas 
sobre as quais, neste momento, não temos controle. É por meio da compreensão do 
incognoscível que um dia triunfaremos. A escuridão pela qual devemos passar é a 
da mentira histórica que foi lançada sobre nós. Nossa única arma é a luz da verdade. 
Nossa queda começou há quinhentos anos. Começou com uma mentira.
5 Nossa tradução livre: Começou com uma mentira…, uma vida baseada na mentira, 
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Carlos Fuentes (1976), ao tratar do desmantelamento do passa-
do pelas mentiras, destaca como opera a influência da arte sobre a 
história: “el arte da vida a lo que la historia ha asesinado. El arte da voz 
a lo que la historia ha negado, silenciado o perseguido. El arte rescata la 
verdad de manos de las mentiras de la historia.”6 (FUENTES, 1976, p. 
82), efeito que podemos associar à recepção de The Aztec Chronicles. 
Assim, coerente às intenções do novo romance histórico, anunciadas 
por Aínsa (1991, p. 83), a releitura histórica proposta pelo discurso 
ficcional impugna a legitimidade instaurada pelas versões oficiais 
da história, dando abertura aos discursos que foram negligenciados, 
silenciados e esquecidos. 

Estruturalmente, a obra é dividida em 13 capítulos, precedidos 
por uma parte que podemos denominar de prefácio que aparece, 
porém, sob a nomenclatura Introit, termo utilizado para designar o 
salmo ou antífona recitado antes da comunhão. O Introit, da forma 
como é organizado, é essencial para o desenvolvimento do julga-
mento e da narrativa que se segue, pois, ao mesmo tempo em que 
contextualiza para o leitor várias questões que serão desenvolvidas 
na sequência, também deixa evidente a postura ideológica em torno 
da escrita da crônica.

O título desta seção, que pode parecer ao leitor como apenas 
um elemento paratextual, revela, contudo, um traço importante do 
processo de criação. Antes de concluir o capítulo, o personagem-
-narrador informa que uma das premissas expressas pelos espíritos 
consiste na seguinte orientação: “’Write the word ‘Introit’, […], ‘It was 
the first word of your search for truth. In order to sustain your clarity of 
thought, write, in the third person, every detail of tonight’s experience, 

povo cujo destino começou com uma mentira, uma mentira autoperpetuada.
6 Nossa tradução livre: […] a arte dá vida ao que a história matou. A arte dá voz 
ao que a história negou, silenciou ou perseguiu. A arte resgata a verdade das mãos 
das mentiras da história.
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for your search has already begun. You will be all-knowing of the affairs 
of man.”7 (SÁNCHEZ, 1995, p. 17-18). Pelo conteúdo do fragmento 
é possível relacionar que, com base nas instruções do espírito, Qui-
latzli deve escrever a sua história seguindo mimeticamente a forma 
que a historiografia oficial adota para compor o registro dos eventos 
passados, isto é, escrever em terceira pessoa para eliminar qualquer 
traço de pessoalidade no texto e para torná-lo mais convincente. 
Adequando a crônica a tais pressupostos, isso garantiria a aceitação 
desse discurso como narrativa autorizada. 

Ao assemelhar-se à forma de escrita historiográfica, parodica-
mente e ironicamente, a personagem demonstra que, mesmo para 
escrever uma versão não-autorizada do passado, é preciso dominar 
as mesmas estratégias utilizadas pelo discurso histórico oficial. Do 
mesmo modo, reforça a importância de valer-se da mesma técnica 
do conquistador, isto é, de também ter o poder sobre a escrita para 
controlar a narrativa da experiência do homem no tempo.  

Nota-se que o modelo a ser reproduzido por Quilatzli expressa 
outra característica do novo romance histórico que integra, no con-
junto estabelecido por Menton (1993), a presença da metaficção e de 
comentários do narrador sobre o processo de criação. A estratégia 
metanarrativa, embora não incida na totalidade da obra como eixo 
formal ou temático, faz-se presente em distintos trechos quando o 
personagem-narrador, a exemplo do que fez no fragmento anterior, 
problematiza, comenta ou seleciona estratégias de construção e 
produção do discurso. Por efeito, isso elimina a barreira que isola o 
histórico ao revelar ao leitor os artifícios da escrita, deixando-o ciente 
de que está diante de uma construção da linguagem.  

7 Nossa tradução livre: “Escreva a palavra ‘Introdução’” […], “Foi a primeira 
palavra da sua busca pela verdade. Para manter a sua clareza de pensamento, 
escreva, na terceira pessoa, todos os detalhes da experiência desta noite, pois a sua 
busca já começou. Você será onisciente nos assuntos do homem.  
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A metaficcionalidade, ou autorreferência discursiva, é notória 
em todo o romance, pois desde o início da diegese Quilaztli escla-
rece que está reescrevendo a história do descobrimento: “Although 
I wrote the history you are about to read, all of the words and images in 
it are nothing more than the spirit world’s views of man’s inhumanity to 
man”8 (SÁNCHEZ, 1995, p. 12-3). Assim, o narrador é consciente do 
texto que está se formando, assim como de seu narratário: “I present 
what I know to you.”9 (SÁNCHEZ, 1995, p. 12), o que torna, portanto, 
representativo da autoconsciência narrativa almejada pelas modali-
dades desconstrucionistas e experimentalistas do romance histórico. 
Essa característica apresenta-se ainda mais relevante à medida em 
que comunga do questionamento sobre a representação discursiva 
da história: “But I also learned that lies can be placed on paper, and so, 
too, the truth that many of them may contain can be also be reinterpreted 
to support the causes in other writings”10 (SÁNCHEZ, 1995, p. 121). As-
sim, a narrativa ficcional dá vazão a uma reflexão consciente de que 
tanto a história como a ficção são elaborações discursivas, passíveis 
de mentiras, exageros e omissões.

Isso pode ser mais bem compreendido com outro trecho da obra 
no qual a personagem percebe o poder que representa a escrita e como 
o domínio dessa ferramenta determina o entendimento do passado 
ou, ainda, de como pode ser utilizada no futuro. Para destacar essa 
distinção, a personagem contrasta o peso da tradição oral – represen-
tativa dos povos pré-colombianos – com o peso da tradição escrita 
– do domínio do colonizador –, fator que, associado à imposição da 

8 Nossa tradução livre: Embora eu tenha escrito a história que você está prestes de 
ler, todas as palavras e imagens nela nada mais são do que as visões do mundo 
espiritual da desumanidade do homem para o homem.
9 Nossa tradução livre: Apresento o que sei a você.
10 Nossa tradução livre: Mas também aprendi que mentiras podem ser colocadas 
no papel e, também, a verdade que muitas delas podem conter também pode ser 
reinterpretada para apoiar a causa de outros escritos. 
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religião católica, foi determinante na subjugação das civilizações 
autóctones. Em meio a esse discurso, o protagonista-narrador co-
menta o papel que desempenha a escrita nesse processo e o que ela 
representa em termos de possibilidade para se conhecer o passado:

We have our oral traditions, but they form only a collective mem-
ory. They have a written tradition that lasts forever and preserves 
the clarity of their past. With their written words they can study 
the past and predict the future, as the Maya did with the science 
of astronomy. With their written words, they can preserve the 
truth or falsehood and protect themselves from all who dare to 
slander them. But, from them I have learned much about our 
future. I have come a step closer to the truth. […] In many ways, 
it is their truth as they saw it.11 (SÁNCHEZ, 1995, p. 120-121). 

Transparece, assim, neste fragmento, o questionamento da 
autenticidade do registro efetuado pelo discurso histórico e das 
intenções que o permeiam, as quais podem variar de acordo com as 
intenções de quem o manipula.

O protagonista realiza no decorrer das ações saltos temporais e 
espaciais que o permitem testemunhar o que ocorre na história para, 
munido desse conhecimento, ser capaz de compor a sua crônica e a 
sua versão dos fatos. Isso ocorre, por exemplo, quando o personagem-
-narrador é transportado do ano 1467, tempo presente da narrativa, 
para o dia 20 de maio de 1506, em Valladolid, no qual testemunha 
os momentos finais de Cristóvão Colombo que, após agonizar até 
a morte, é conduzido pelos espíritos astecas para ser julgado. Du-

11 Nossa tradução livre: Temos nossas tradições orais, mas elas formam apenas uma 
memória coletiva. Eles têm uma tradição escrita que dura para sempre e preserva a 
clareza de seu passado. Com suas palavras escritas, eles podem estudar o passado 
e prever o futuro, como os Maias fizeram com a ciência da astronomia. Com suas 
palavras escritas, eles podem preservar a verdade ou a falsidade e proteger-se de 
todos que se atrevem a caluniá-los. Porém, com eles, aprendi muito sobre o nosso 
futuro. Cheguei um passo mais perto da verdade. […] De muitas maneiras, é a 
verdade deles da forma como eles enxergam.  
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rante a experiência do transe, Quilaztli é também transportado para 
o quarto de Colombo para testemunhar seus momentos finais. Em 
outra situação, a personagem aparece sessenta anos no futuro, nos 
porões do Arquivo Geral de Simancas, na Espanha, consultando do-
cumentos históricos. Mais adiante, a personagem vislumbra, do seu 
tempo, fleches do futuro que mostram Hernán Cortés na conquista 
do Império Asteca, Francisco Pizarro na destruição do Império Inca, 
Hernando de Soto na exploração da Flórida e tantos outros conquista-
dores, eleitos heróis pelo discurso dominante, a quem a personagem 
se refere como sendo os assassinos do seu povo.

Esse jogo espaço-temporal, em que há uma sobreposição de 
diferentes tempos históricos sobre o tempo da narrativa, é marca, 
conforme define Aínsa (1991), de um anacronismo deliberado que 
serve para interromper a linearidade narrativa e, portanto, afastá-la 
da concepção cronológica, uniforme e linear da história positivista 
(événementielle). Quanto a esse efeito, de acordo com as seis carac-
terísticas definidoras do romance histórico hispano-americano agru-
padas por Seymour Menton em La nueva novela histórica de la América 
Latina (1993), a mais relevante é a postura crítica que a modalidade 
estabelece em relação ao discurso histórico oficial e a sua pretensa 
representação da verdade: “las ideas que se destacan son la imposibilidad 
de conocer la verdad histórica o la realidad; el carácter cíclico de la historia y, 
paradójicamente, el carácter imprevisible de ésta, o sea que los sucesos más 
inesperados y más asombrosos pueden ocurrir”12 (MENTON, 1993, p. 42). 

A partir disso, o relato dos acontecimentos, que ora desenrolam-
-se no presente da narrativa, são entrecortados por cenas que ocorrem 
no futuro ou no passado e trazem o protagonista em confronto com 

12 Nossa tradução livre: […] as ideias que se destacam são a impossibilidade 
de conhecer a verdade histórica ou a realidade; o caráter cíclico da história e, 
paradoxalmente, o caráter imprevisível desta, ou seja, que os acontecimentos mais 
inesperados e assombrosos podem acontecer. 
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essas circunstâncias. Tais episódios também fornecem, como um jogo 
de espelhos, os acontecimentos que moldam o destino e a queda 
do império asteca. No momento em que começa a se orquestrar o 
julgamento de Colombo, verifica-se na narrativa a amplitude da sua 
relação dialógica, em que se estabelece, por meio do discurso ficcional 
e em um mesmo plano enunciativo, o embate com o discurso histórico 
a fim de desconstruí-lo e reinterpretá-lo, como ocorre no trecho em 
que Colombo é interrogado pelos sacerdotes astecas: 

¿Sabe porqué lo hemos llamado? […] “¡No!” answered Colón 
[…] ¿Sabe porqué no permitimos que su espíritu pase a su propio 
destino? Colón answered “¡No!” […] ¿Sabe porqué tenemos que 
hacer este proceso contra los hechos de Cristobál Colón? “¡No!” 
whispered Colón, perplexed […] Entonces no sabe porqué está 
aquí […]13 (SÁNCHEZ, 1995, p. 30-31).  

Embora a narrativa esteja escrita em língua inglesa, percebemos 
que o romancista insere trechos em língua espanhola e, em outros 
momentos, expressões em náuatle, como ocorre com o nome dos 
personagens. Para introduzir essa pluralidade linguística, vale-se da 
heteroglossia, conceito bakhtiniano que consiste no uso de diferentes 
níveis de linguagem – lexical e discursiva – na tessitura do texto, e que 
tem por efeito gerar um rompimento na visão até então sustentada, 
isto é, evidenciar a interação de múltiplas perspectivas individuais e 
sociais para representar a estratificação e aleatoriedade da linguagem. 

O efeito da heteroglossia também incide no estilo de composição 
adotado pelo romancista. Nas primeiras linhas da narrativa o autor 
utiliza-se de frases e parágrafos curtos e vocabulário simples e fluído, 
o que faz com que a leitura seja célere e constante. No entanto, con-

13 Nossa tradução livre: Sabe por que o chamamos? […] “Não!”, respondeu 
Colombo. […] Sabe por que não permitimos que seu espírito passe ao seu próprio 
destino? Colombo respondeu “Não!” […] Sabe por que temos que fazer esse 
processo contra os feitos de Cristóvão Colombo? “Não!” sussurrou Colombo, 
perplexo […] Então não sabe porque está aqui. 
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forme o desenvolvimento do texto, a extensão das frases, parágrafos 
e capítulos cresce gradativamente, o que torna o fluxo e o conteúdo 
narrado mais denso. Essa estratégia composicional contribui por 
conquistar e prender a atenção do leitor, que se habitua ao estilo do 
autor, ao conteúdo temático e à construção composicional. 

Assim, a passagem da linguagem fluída no início da narrativa 
para a densidade apresentada na sequência é, por nós considerada, 
como uma estratégia que pretende replicar e aproximar o recurso 
formal ao conteúdo semântico narrativo. Por meio dela, na medida 
em que se eleva a complexidade estrutural do texto, também cresce o 
enredamento, a densidade e o amálgama entre o discurso ficcional e 
o histórico, exemplar do experimentalismo formal presente na obra. 
Essa particularidade amplifica e aprofunda as relações entre o projeto 
estético e ideológico do romance, uma vez que “o influxo exercido 
pelos valores sociais, ideológicos e sistemas de comunicação, que 
neles se transmudam em conteúdo e forma, [são] discerníveis apenas 
logicamente, pois na realidade decorrem do impulso criador como 
unidade inseparável”, mas os quais permitem ratificar que “os valores 
e ideologias contribuem principalmente para o conteúdo, enquanto as 
modalidades de comunicação influem na forma.” (CANDIDO, 2000, 
p. 27, grifos do autor). 

Tal efeito dessa densidade do entrecruzamento do ficcional com 
o histórico ocorre pela presença de personagens de extração histórica 
que são convocadas durante o julgamento para serem questiona-
das ou para apresentarem as suas considerações a respeito de um 
fato ou evento envolvendo o almirante ou da narrativa relativa ao 
“descobrimento”. Aparecem, assim, personalidades históricas bem 
conhecidas, como Diego e Fernando Colombo, Martin Alonso Pinzón, 
Alonso Sánchez, Bartolomé de las Casas, Rodrigo de Triana, Pera-
lonso Nino, a rainha Isabel, entre outras relevantes que diretamente 
ou indiretamente estiveram envolvidas com Colombo ao longo da 
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sua empreitada. Com base na noção de poliperspectivismo de Fleck 
(2008, p. 34), entendida “como meio de conjecturar distintas visões do 
evento histórico”, essas personagens tão diversas inseridas no tecido 
ficcional reforçam o quadro de vozes dissonantes que não aparecem 
representadas no discurso histórico dominante. Colombo, por sua 
vez, aparece na narrativa da forma como a história o modelou. 

Nesse contraste, o discurso das demais personagens compõe a 
extensão das narrativas históricas que não se encaixam na historio-
grafia tradicional ou que sugerem interpretações alternativas sobre 
como os fatos e os eventos foram orquestrados, o que contribui por 
diluir a noção de uma verdade única. É por meio do enfrentamento 
entre a personagem Colombo e as personagens coadjuvantes que 
visualizamos o embate das versões históricas que contestam a nar-
rativa oficial, finalmente mediada pela visão do autóctone. Esses 
enfrentamentos vão ao encontro do que Aínsa (1991, p. 83) propõe 
quando afirma que a releitura histórica proposta no discurso ficcional 
impugna a legitimação instaurada pelas versões oficiais da história 
e ainda possibilita o questionamento daquilo que é considerado 
verdadeiro pelo discurso oficial.

A inserção dessas diferentes personagens perpassa a noção 
de dialogia, a qual garante a circulação de múltiplas vozes que se 
entrecruzam e se sobrepõem no universo diegético; nesse aspecto, 
segundo o que propõe Aínsa (1991, p. 83), “la multiplicidad de perspec-
tivas asegura la imposibilidad de lograr el acceso a una sola verdad del hecho 
histórico. La ficción confronta diferentes interpretaciones que pueden ser 
contradictorias.”14. Para Menton (1993, p. 44), essa dimensão dialógica 
projeta duas ou mais interpretações dos eventos, dos personagens 
e da visão de mundo. Tal recurso opera, portanto, como elemento 

14 Nossa tradução livre: […] a multiplicidade de perspectivas assegura a 
impossibilidade de obter acesso a uma só verdade do fato histórico. A ficção 
confronta diferentes interpretações que podem ser contraditórias. 
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desmistificador do discurso, pois apresenta a visão tradicional da 
história por meio do discurso da personagem, porém, ao mesmo 
tempo, desnuda-a diante do leitor ao confrontar tal perspectiva com 
outra diferente ou que se sustenta por diversas vozes, contribuindo 
por tornar o leitor ciente das manipulações do discurso histórico e 
das limitações da representação do passado. 

Diante da conclusão do tribunal asteca, que não consegue es-
tabelecer um veredicto definitivo em torno das ações de Colombo 
e sua implicação na história, diferentes personagens aparecem para 
clamar o direito sobre o “descobrimento” da América. Apesar das 
investidas dessas figuras que tentam garantir o seu direito histórico 
de reconhecimento no panteão dos heróis do passado, um dos sa-
cerdotes que integra o julgamento conclui:

The discoverer, if such a claim can be made, is not the one who 
sighted land from the east. Is that what you are saying? If so, then 
the discoverer is neither of you, but my Indian forefathers who 
discovered, settled and died on this land washed by two oceans. 
This took place thousands of years before any of you ever existed. 
If there is any truth at all, there is indisputable truth in that! 15 
(SÁNCHEZ, 1995, p. 74).

Em conformidade com o que registra Aínsa (1991, p. 85), “[…] la 
nueva novela histórica toma distancia en forma deliberada y consciente con 
relación a la historiografía ‘oficial’, cuyos mitos fundacionales se han degra-
dado.”16. Como contraste, identificamos no excerto a impugnação da 

15 Nossa tradução livre: O descobridor, se tal alegação pode ser feita, não é aquele 
que avistou terra do leste. É isso que você está dizendo? Se sim, o descobridor 
não é nenhum de vocês, mas meus antepassados indígenas que descobriram, 
estabeleceram-se e morreram nesta terra banhada por dois oceanos. Isto aconteceu 
milhares de anos antes que algum de vocês existisse. Se existe alguma verdade, há 
uma verdade indiscutível nisso!
16 Nossa tradução livre: […] o novo romance histórico toma distancia de forma 
deliberada e consciente com relação à historiografia “oficial”, cujos mitos 
fundadores se degradaram.
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narrativa do descobrimento conforme sustentada e perpetuada pelo 
entendimento eurocêntrico que toma como princípio o ato realizado 
por desbravadores no século XVI como o ponto de partida da história 
do continente, ignorando a presença de assentamentos humanos que já 
contavam com séculos de existência. Esse discurso garante, portanto, a 
inclusão de um novo ângulo da história, agora assumido pelo olhar do 
“vencido”. Tal efeito se relaciona à natureza antropofágica de tais produções 
que se alimentam da perspectiva eurocêntrica para fornecer leituras críticas e 
desconstrucionistas, segundo explica Fleck (2017, p. 57):

A visão unilateral dos registros efetuados pelos cronistas 
e conquistadores europeus ganha novas perspectivas nas 
obras dos romancistas históricos latino-americanos. Estes 
buscam desterritorializar o espaço imaginário que foi 
territorializado pela escrita eurocêntrica, assim como foi 
o espaço geográfico, e, pelas releituras críticas da história, 
empreendem a reterritorialização desse espaço com pers-
pectivas do passado no qual o protagonismo não se restrinja 
aos “heróis sacralizados” pelo discurso historiográfico 
hegemônico, territorialista e excludente, mas evidencia 
também a experiência das margens, das vozes silenciadas, 
das comunidades e dos sujeitos propositalmente negligen-
ciados nos relatos oficiais. 

Apesar dos esforços do personagem-narrador em conhecer o 
destino do mundo indígena em vistas de preparar-se para os aconte-
cimentos futuros, a conclusão a que chega é desoladora, pois, apesar 
de munido desse saber, em nada pode alterar os acontecimentos que 
se seguirão: “Tears of profound sadness filled his eyes, for the knowledge 
he had gained could not reverse the force of a history that doomed his people 
to a living oblivion”17 (SÁNCHEZ, 1995, p. 118). Conforme o intento 
de sugerir outras leituras da história, a narrativa não peca ao tentar 

17  Nossa tradução livre: Lágrimas de profunda tristeza encheram seus 
olhos, pois o conhecimento que adquirira não poderia reverter a força de uma 
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forçar um desfecho catártico ou ingênuo em razão de todas as injus-
tiças que são reveladas ao longo da diegese. Ao contrário, seguindo 
a premissa de fornecer ao leitor uma visão crítica de todo o proces-
so de enfrentamento, embates e lutas vivenciados pelos nativos, e 
que se estende até os dias atuais, o narrador prima por enfatizar a 
importância de uma permanente resistência contra os abusos que 
continuam sendo praticados contra essas comunidades.

Considerações finais

O romance The Aztec Chronicles (1995), de Joseph P. Sanchéz, 
a exemplo de tantos outros romances históricos latino-americanos 
com os quais estabelece um intenso diálogo intertextual, caminha 
na contramão da representação heroica de Cristóvão Colombo e 
da exaltação da narrativa do “descobrimento” da América. Integra, 
portanto, o rol de produções hispano-americanas que se distanciam 
desse paradigma eurocêntrico para oferecer ao leitor a possibilidade 
de repensar a história sob uma nova ótica, levam-no a questionar 
e refletir criticamente sobre as contingências que marcaram esse 
momento fundacional da nossa história e que encontra como deno-
minador comum os eventos deflagrados em 1492. 

O romance analisado, pelas características estudadas, integra a 
modalidade híbrida de história e ficção denominada novo romance 
histórico latino-americano, teorizada pela primeira vez por Fernando 
Aínsa, em 1991, e retomada por Seymour Menton, em 1993, que se 
caracteriza por um profundo trabalho de experimentação formal e 
linguística. Nesta recriação ficcional dos eventos e personagens his-
tóricos do contexto do descobrimento, a postura crítica permeia todo 
o trabalho de manipulação do material histórico inserido na diegese 
que passa por um processo aberto de contestação e desconstrução. 

história que condenou seu povo a uma existência obliterada. 
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O autor trabalha, assim, em torno desse momento pretérito, o qual 
é distorcido por anacronismos que interrompem a linearidade e a 
ordem dos eventos. 

Nessa conjunção, evidencia-se também o intento de oferecer 
uma releitura da história ao mesmo tempo em que questiona aber-
tamente a sua capacidade de representação dos eventos passados. 
Corrobora para esse esfacelamento de verdade o poliperspectivismo, 
já citado, e outras estratégias bakhtinianas, pautadas na dialogia, 
na heteroglossia e na polifonia. O recurso da polifonia, ou seja, a 
presença de diferentes discursos sociais, é nitidamente perceptível 
na pluralidade de locais de fala, ou seja, de diferentes origens enun-
ciativas, que carregam suas ideologias e particularidades, tais como 
o discurso autóctone de negação da história tradicional; o discurso 
eurocêntrico dos espanhóis, que se auto proclamam descobridores, 
dentre outros que aparecem na narrativa para assegurar distintas 
versões. A heteroglossia, por sua vez, aparece nas escolhas lexicais 
realizadas pelo autor, pelas quais é possível identificar os diferentes 
locus discursivos e as alterações vocabulares, que acompanham o 
protagonista, Quilaztli, em suas viagens no tempo e espaço, assim 
como as outras personagens e suas temporalidades. 

Ao apresentar personagens ou fatos marcantes sob uma nova 
perspectiva, muitas vezes não autorizada, a obra suscita no público 
leitor a curiosidade de olhar a história não pela linha tradicional, 
mas por um novo ângulo, frequentemente construído e apresentado 
de forma paródica e irreverente, que convida a imaginar o passado 
sob um novo prisma ou por uma perspectiva que não foi possível de 
ser registrada. Esse é o leque de possibilidades que a narrativa The 
Aztec Chronicles (1995) oferece: a versão dos autóctones americanos, 
continuamente silenciados pelo discurso eurocêntrico, que desperta 
e sustenta o interesse do público, bem como questiona e desestabiliza 
as versões oficiais da história.
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A discussão de gênero/subgênero 
no romance histórico: considerações 
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Resumo: Nas últimas três décadas muito se têm discutido acerca da epistemologia 
efêmera do Novo Romance Histórico, estimulando sempre o debate e o contraditório 
– na formulação e no desdobramento de novas perspectivas de aplicações teóricas. 
Como sabemos o gênero/subgênero é tributário da escola Realista literária 
e do advento do Positivismo de Augusto Comte, cuja matriz está vinculada 
contextualmente ao segundo quartel do século XIX. O Romance Histórico tradicional 
se difere do Novo Romance Histórico por diversas razões, tais quais pretendemos 
abordar neste trabalho. O presente trabalho visa discutir quais são as principais 
linhas teóricas trabalhadas por alguns autores – visando averiguar e confrontar em 
que medida essas formulações podem ser desdobradas junto à conjuntura atual de 
publicações literárias. Como lastro teórico, cada qual ao seu modo, discutiremos 
autores brasileiros e estrangeiros: MARINHO (2001); WEINHARDT (1994); 
TROUCHE (2006); MENTON (1993), dentre outros necessários para contemplação do 
tema proposto. O contributo deste artigo dá visibilidade as principais considerações 
teóricas acerca do gênero/subgênero do romance histórico – estimulando novas 
pesquisas.  

Palavras-chave: Discussão e debate. Romance Histórico. Gênero/subgênero. Teóricos 
e autores. Considerações problemáticas.  

Abstract: In the last three decades much has been discussed about the ephemeral 
epistemology of the New Historical Romance, always stimulating the debate and the 
contradictory - formulating new perspectives of applications. As we know the genre / 
subgenre is tributary of the literary Realist school, whose matrix is   contextually linked 
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to the second quarter of the nineteenth century. The traditional Historical Romance 
differs from the New Historical Romance for several reasons, such as we intend to 
address in this work. The present article aims to discuss the main theoretical lines 
worked by some authors - in order to investigate and compare to what extent these 
formulations can be unfolded in the current conjuncture of literary publications. As 
a theoretical background, each in its own way, we will discuss Brazilian and foreign 
authors: MARINHO (2001); WEINHARDT (1994); TROUCHE (2006); Menton (1993), 
among others necessary to contemplate the proposed theme. The contribution of 
this article gives visibility to the main theoretical considerations about the genre / 
subgenre of the historical novel - stimulating the possible unfolding.

Keywords: Discussion and debate. Historical novel. Gender / Subgenre. Theorists 
and authors. Problematic considerations.

Alguns pressupostos 

Ciertamente un gênero no nace gênero, sino que deviene 
gênero dada la sistemática y generalizada imitación de un 
modelo determinado. (Maria Cristina Pons)

Nas últimas três décadas muito se têm discutido acerca da episte-
mologia efêmera do Novo Romance Histórico, estimulando sempre o 
debate e o contraditório – na formulação e no desdobramento de novas 
perspectivas de aplicações teóricas. Como sabemos o gênero/subgênero 
é tributário da escola Realista literária e do advento do Positivismo de 
Augusto Comte, cuja matriz está vinculada contextualmente ao segun-
do quartel do século XIX. O Romance Histórico tradicional se difere do 
Novo Romance Histórico por diversas razões, tais quais pretendemos 
abordar neste trabalho. A questão de gênero e subgênero no estudo do 
Romance Histórico ou do Novo Romance Histórico ainda se mantém 
bastante problemática. Alguns teóricos já debateram tal questão – na 
tentativa de chegar a uma conclusão mais definitiva.  

A respeito do Romance Histórico Contemporâneo1, uma questão 
surge: quais seriam os efeitos desses dois qualificativos semânticos 

1 Na linguagem literária atual, a expressão “Romance Histórico Contemporâneo” é 
geralmente utilizada como um dos termos da estreita dicotomia Romance Histórico 
Contemporâneo/Romance Histórico tradicional. A jurisdição terminológica entre 
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justapostos? Pode soar paradoxal dizermos que um romance histó-
rico pode ser também considerado contemporâneo. É licito presu-

ambos foi trazendo à baila novas formas estilísticas de montar o próprio romance 
histórico. O que significa que não se pode determinar seu significado e delimitar seu 
lastro semântico senão redefinindo simultaneamente o termo “Romance Histórico 
Tradicional” e delimitando a sua extensão. Cabe lembrarmos que o Romance 
Histórico em si não pode ser compreendido como uma disciplina de estudo e, sim, 
por meio de suas formulações teóricas pertinentes. Resgatando academicamente o 
uso de algumas teorias, podemos evitar o uso de definições arbitrárias como as que 
alguns leitores leigos costumam afirmar que todo romance histórico é um romance 
que resgata fatos do passado. As classificações/terminologias para registrar essas 
novas tendências em definir o Romance Histórico Contemporâneo são inúmeras. 
Ao longo de décadas, é possível afirmarmos, com base nas formulações pesquisadas 
que o vocabulário semântico acerca das suas características evoluiu de acordo com 
a necessidade de abranger romance cujo conteúdo estético passou por constantes 
modificações. De igual modo, não existe uma unanimidade a respeito do assunto. 
A abundância teórica consiste também em controvérsias registradas por alguns 
autores, criando diversos entraves a muitos teóricos que desejam abarcar com 
clareza uma conceituação cujo campo de aplicabilidade possa apreender a função do 
subgênero Muitas das vezes se tornam confusas pelo grau de hibridez, modificando 
estatutos já formulados por outros estudiosos. A habilidade em trabalhar com essas 
formulações implica também a compreensão do posicionamento ensaístico de cada 
autor, ou seja, o estudo da fortuna crítica desses autores, para que o pesquisador 
possa reconhecer o campo de atuação, assim como suas exemplificações literárias e 
linhas de pesquisa. Cada teórico, geograficamente e linguisticamente, advoga com 
sua nomenclatura e formulações temporais de estudo. Devido a esse fator, dentre 
outros, a bibliografia científica acerca do subgênero é extensa. A nosso ver, não 
existe um modelo exemplar para o trabalho do pesquisador, pois existem variações 
em cada um. Sem atender à ordem de publicação teremos, por exemplo: Antônio 
Roberto Esteves: “Novo Romance Histórico”, no seu livro: O romance histórico 
brasileiro contemporâneo (1975-2000), (1ª Edição é de 2010) o pesquisador Alcmeno 
Bastos: “Matéria de extração histórica”, do seu livro Introdução ao Romance Histórico 
(1ª edição 2007), a pesquisadora Marilene Weinhardt: “Ficção Histórica”, do seu 
livro Ficção Histórica e Regionalismo: Estudos sobre os romances do sul  (1ª edição 2004), 
a pesquisadora Linda Hutcheon: “Metaficção Historiográfica”, do seu livro Poética 
do Pós-Modernismo. História, Poesia, Ficção (Trad. Ricardo Cruz. Rio de Janeiro: Imago, 
1991., o pesquisador Seymour Menton: “Nueva Novela Histórica”, do seu livro 
La Nueva Novela Histórica de La América Latina, 1979-1992 (Mexico: Fondo de Cultura 
Económica, 1993), a pesquisadora Celia Fernández Prieto:  “História poética”, 
abordado no seu livro Historia y novela: poética de la novela histórica  como género 
literario (2003). Acreditamos que estas sete referências são suficientes para dirimir 
a problemática que enfrenta a terminologia contemporânea, embora haja, outros 
estudos que também abordam o romance de natureza histórica contemporânea. 
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mirmos que esse romance histórico trabalhe temas da história do 
tempo presente, ou melhor, a história que deseja angariar recursos 
para compreender o presente. 2 O curioso é que essa justaposição 
vem sendo aplicada, por muitos pesquisadores nos seus respectivos 
ensaios, mesmo com a sensação das reais dificuldades de apreensão3 
e complexidade. Assim, o mais complexo é que essa característica 
soa ainda mais paradoxal e poroso, visto que esse mesmo romance 
histórico mescle eventos do passado com junto o presente da escri-
tura do autor. Diz a autora Maria de Fátima Marinho que “definir 
rigorosamente o que é romance histórico não é tarefa tão fácil nem 
tão isenta de problemas como pode parecer.” (MARINHO, 1999, p. 
11). A polêmica travada em torno da narrativa histórica contempo-
rânea, trocando apenas a palavra romance, pode ser descrita por 
vários autores que tentaram compreender essa nova tendência de 
subgênero4 (caracterizada por um espaço de hesitação entre o uni-

2 Ver: OLIVEIRA, Cristiano Mello de. O Novo Romance Histórico em Travessias: uma 
leitura dos romances A República dos Bugres e Conspiração Barroca, de Ruy Reis Tapioca. 
2016. 432 p. Tese (Doutorado) – UFSC, Florianópolis, 2016.  
3 Tal dificuldade também fora índice de depoimento textual intitulado “Todo 
romance é histórico”. O material foi pronunciado pelo autor Antônio de Assis Brasil, 
publicado no Jornal Cândido, da Biblioteca Pública do Paraná. Nas suas palavras: 
“Falar em romance histórico é abrir uma discussão sem fim, a começar pelo seu 
conceito. Confesso que nenhum conceito me convenceu até agora, e possivelmente 
cada leitor terá o seu. Essa amplidão semântica, longe de ser um problema, é uma 
solução, pois me permite dizer, com alguma ponta de cinismo e descaramento, 
que jamais escrevi um romance histórico, embora seja esse o meu rótulo habitual 
e, talvez, tenha sido essa a razão do simpático convite para escrever este texto.” 
(BRASIL, 2014, p. 26).  
4 Sobre o verbete “subgênero” e também “gênero”, ver: REIS, Carlos; LOPES, Ana 
Cristina. Dicionário de Narratologia. Porto:  Almedina, 1987, p. 374-375; PRIETO, 
Celia Fernandez. História y Novela: Poética de la Novela Histórica. Navarra: EUNSA, 
2003, p. 15-27.  Na banca de qualificação fui questionado a respeito de o Romance 
Histórico ser considerado um gênero ou subgênero. Durante estágio de (04 
meses- abril a agosto) PDSE-Capes, desenvolvido no Departamento de Letras 
Românicas (sob orientação da prof. Dra Zulmira Coelho), Faculdade de Letras, 
da Universidade do Porto, pude pesquisar melhor a esse respeito. Em pesquisa 
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verso da imaginação e o contexto documental), que se manifestou 
proeminentemente na literatura ocidental. 

De acordo com a pesquisadora Marilene Weinhardt (2011), 
muitos estudos sobre romances históricos inauguraram uma nova 
tendência de classificar alguns romances que ensejam episódios do 
passado e, consequentemente, causaram “[...] desdobramentos na 
produção de caráter teórico e crítico” (WEINHARDT, 2011, p. 13). 
Em outros termos, com a o ressurgimento das narrativas de natureza 
histórica, tanto a disciplina de Literatura como a de História, foram 
articulando preocupações epistemológicas, aproximando e diluindo 
as próprias fronteiras. Logicamente, cada uma possui o seu estatu-
to, delimitando, por sua vez, suas respectivas “ordens de relação”, 
como assevera a pesquisadora Weinhardt. Portanto, lidar com esse 
novo fenômeno significa compreender e respeitar as regularidades 
compatíveis ou não com cada disciplina, assim como seus respectivos 
estatutos, interpretando suas semelhanças e diferenças. 

Investigar e pesquisar o manancial teórico dos pesquisadores 
que abordaram a gênese do romance histórico no Brasil e no resto 

na biblioteca da Flup-Porto - encontrei por acaso, a resposta desse problema. Aos 
interessados, em geral, o assunto bem desenvolvido pela professora Dra. Maria de 
Fátima Marinho, no capítulo “ Uma obra em Busca de um Gênero (Considerações 
sobre o Romance Histórico enquanto gênero)”, do livro O gênero literário – Norma 
e Transgressão, Munchen, Alemanha, Martin Meidenbauer, 2006. Citamos uma 
frase que elucida tal proposta, mesmo que insatisfatoriamente, a saber: “Perante 
estas considerações, torna-se claro que, se a definição de romance enquanto gênero 
estava longe de ser uma classificação baseada em critérios uniformes, o romance 
histórico (gênero ou subgênero, pouco importa) encontra ainda mais dificuldades 
em se estabelecer coerentemente.” (MARINHO, 2006, p. 140, Grifo nosso). Para 
maiores detalhes, o pesquisador/investigador interessado deverá ler o trabalho 
na íntegra. Portanto, informamos que por razões pessoais, resolvemos adotar ao 
longo deste artigo a categorização de subgênero. Ainda sobre esse respeito, outro 
trabalho que merece total atenção por parte do pesquisador é o livro Writing a 
history as a prophet: postmodernist innovations of the historical novel (1991), em especial 
o subtítulo “Some Theoretical Deliberations about genre”, da autora Elisabeth 
Wesseling.   
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do ocidente significa rastrear as convergências e divergências a qual 
cada pensador defende, e, logicamente, isso implica uma densa tarefa 
de análise bibliográfica. A abordagem historicista desse subgênero, 
que algumas vezes apresenta um pouco de histórica, conforme ve-
remos, fornece apoio numa apresentação retrospectiva de algumas 
abordagens já realizadas por alguns pesquisadores. É importante 
afirmarmos que não pretendemos abarcar de forma exaustiva a 
tradicional e a recente proliferação desse subgênero, e muito menos 
na sua totalidade. Muitos estudiosos já fizeram a mesma trajetória, 
no entanto, poucos assumiram o risco de confrontá-los ou mesmo 
debatê-los de forma profunda numa investigação acadêmica. Não 
obstante, cabe ao pesquisador interpretá-los e trazer à luz para um 
profundo diálogo, identificando o caráter propedêutico que o sub-
gênero manteve durante algumas décadas, servindo-se deles para o 
levantamento de novas contribuições, identificando as lacunas que 
foram deixadas para trás5. 

A discussão de gênero/subgênero: modalidades de características  

É paradigmático dizermos que o Romance Histórico Contem-
porâneo rompe muitas barreiras engessadas e cristalizadas pelos 
romances históricos de tradição realista. Não foi à toa que o acopla-
mento estético de muitos escritores à moda realista foi perdendo seu 
efeito ao longo dos últimos decênios do século XIX. Dessa forma, o 
Realismo que estava em voga declinava por novos meios estéticos 
vanguardistas ao observar a realidade de época vigente, ainda assim, 
funcionando como uma crítica ao atestar que o escritor registrava os 
episódios e fatos daquele determinado período pelo fator demasia-
damente empírico. Isso significa dizer que a crença no valor absoluto 

5 Ver: SANTOS, Donizeth. O romance histórico e a problemática do distanciamento 
temporal entre o fato narrado e o período de vida do autor. Línguas & Letras, Cascavel, 
v. 13, n. 25, jul./dez.. 2012.  
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do tratamento da representação histórica deixou de ser fechada a 
resultados objetivos – abrindo caminhos a diferentes tipos de apro-
priação dos fatos pretéritos. Se assim podemos nos expressar, essa 
mutação genealógica que subtrai os padrões normativos daquele 
período (situado no século XIX), para permutar sua corajosa roupa-
gem afastada da realidade vigente, acaba interagindo com as novas 
vanguardas de época.  

Nesses padrões, a áurea petrificada, calçada com azulejos refe-
renciais, teve como base a realidade de época, identificando olhares 
pertinentes à soberania nacional e às figurações do indianismo. Na 
verdade, o romance realista histórico6 possuiu papel diplomático 
nas relações com as outras nações, importando características estran-
geiras, no entanto, manteve sua postura estética na representação 
do país, como foram o caso de José de Alencar, com o romance As 
minas de prata (1865-1866). Naquele período, o denominador comum 
aos moldes dos escritos à moda Alencar era representar a realidade 
exuberante da fauna e da flora – dando ares a imaginação nacional 
brasileira.  A equação formada era dar o devido respaldo ao contexto 
soberano da realidade cultural brasileira. De fato, são romancistas 
inseridos no século XIX que se esforçam na compreensão da realidade 
nacional de forma rigorosa e viva, mantendo o ranço nacionalista, 
justificado pela cor local e o cariz etnográfico de época, e, foi por esta 
razão, que muitos leitores tiveram acesso a esse período narrado 
por José de Alencar, Franklin Távora, Visconde de Taunay e outros 
escritores. Se assim podemos refletir, a referência amarrada aos mol-
des da realidade vigente superava a imaginação naquele momento 

6 Sobre o romance histórico que ase aproxima da realidade de época, e com base 
nas formulações de Darío Villanueva, indicando também as leituras de Phillippe 
Hamon, Benjamin Harshaw, Françoise Gaillard e Wolfgang Iser, a autora Celia 
Fernandez Prieto reflete que: “La la novela histórica se aproxima a la novela 
realista en la medida en que los dos gêneros pretendem provocar un efecto de 
realidade, uma descodificación o actualización realista por parte del lector, aunque 
de distinto tipo.” (PRIETO, 2003, p. 187).  
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histórico, promovendo uma pintura mais naturalista da realidade. 
Conforme assevera a pesquisadora Mirhiane Mendes de Abreu, 
“reconstruir o passado da pátria, buscar as tradições e o espírito do 
povo, ideias tão gratas ao romântico europeu, foram bem-vindas ao 
Brasil” (ABREU, 2001, p. 127). 

Nesse sentido, a obra de muitos autores à moda José de Alencar, 
especialmente aqueles situados no século XIX, marcou o conteúdo e 
a forma dessa tendência estética literária. Por esse motivo, as lacunas 
que eram encontradas no texto histórico não eram simplesmente 
inventadas com a imaginação do romancista, mas reconstituídas de 
acordo com o levantamento dos documentos7. Assim, alguns desses 
romances possuíam caráter histórico fidedigno e ao mesmo tempo 
pedagógico, pois Alencar estava na esteira de instruir o seu leitor 

7 Segundo o crítico Antonio Candido, o primeiro romance histórico que surgiu em 
terras brasileiras, em particular no segundo quartel do século XIX, foi o romance Um 
roubo na Pavuna (1843), do escritor Luís da Silva Alves de Azambuja Suzano (1791-
1873). Para ele, esse primeiro romance esboçou uma tentativa do escritor Azambuja 
em delimitar um enredo que tivesse um forte aparato histórico e sociológico de 
época. No entanto, esta questão genealógica, é também complementado pelo 
pesquisador José A. Pereira Ribeiro (1984, p. 28), o qual relata que o escritor Pereira 
da Silva já havia pronunciado algumas de suas criações literárias com pitadas 
de realismo e documentação, articulando assim elementos da história do Brasil. 
Ribeiro cita as obras escritas pelo romancista, a saber: Uma paixão de artista, Religião, 
Amor e Pátria (1838) e Jeronymo Cortercal (1840) e, posteriormente com o romance 
Manuel de Morais (1866).  Como podemos observar a tríade romanesca apontada 
pelo autor do ensaio O romance histórico na Literatura Brasileira (1984) contempla 
algumas expectativas dos pesquisadores que apenas acreditavam nas palavras 
de Antonio Candido.  Em contrapartida, no artigo “O romance histórico no 
romantismo brasileiro (Além de Alencar)”, o pesquisador Dr. Alcmeno Bastos, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, interroga a proposta sumária de Candido, 
delineando a leitura dos principais romancistas históricos daqueles períodos. 
Fruto de exaustiva leitura e detalhamento, as fontes abordadas por Alcmeno são 
despidas e esmiuçadas, adentrando nos principais episódios que marcaram tais 
enredos. “Apesar da indiscutível proeminência de José de Alencar, outros autores 
do Romantismo brasileiro também praticaram o romance histórico.” (BASTOS, 
2012, p. 01). É lógico que o arrolamento dessas obras literárias (publicadas no 
século XIX) cujo conteúdo possui forte ramificação com a História do Brasil dos 
novecentos, não esgota aquelas citadas pelo crítico José A. Pereira Ribeiro, no 
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acerca de alguns episódios nacionais. Esquadrinhando pormenores 
ligados a nossa nacionalidade, muitos desses escritores fotografaram 
a maneira realística as representações fidedignas da nação brasileira. 
Desse modo, a popularidade dos eventos históricos daquele período 
era levada à tona na tentativa de angariar um retrato social de época 
ou ao menos documentar por meio da ficção, como fez Alencar em 
alguns romances históricos. De acordo com Vera Lucia Figueiredo, 
o romance histórico formulado na pós-modernidade aproveita da 
descrença “na possibilidade de conhecer objetivamente o passado 
para fazer dele um fornecedor de temas para ficção, concentrando-se, 
sobretudo, nas particularidades da vida privada dos personagens 
históricos” (FIGUEIREDO, 2002, p. 03). As palavras da autora refletem 
uma quebra de estatuto estético, cujo conteúdo – o Novo Romance 
Histórico ou simplesmente o romance pós-moderno – rompeu alguns 
paradigmas nas últimas décadas. Como já mencionamos a exaltação 
da cor local, do cariz de época, as belezas da fauna, o índio, foram 
fatores que permaneceram defasados, provocando novas tendên-
cias que acrescentariam temas nacionais envolventes, quebrando o 
realismo formal, cuja proposta já estava demasiadamente saturada.

E, sobre o Romance Histórico Indianista à moda José de Alencar, 
o que poderíamos afirmar ou tecer algumas observações acerca desta 

seu proeminente ensaio O romance histórico na Literatura Brasileira (1976). Por esse 
motivo, resolvermos citar outros romances mencionados pelo crítico, a saber: 
Conjuração de Tiradentes – Teixeira e Sousa (1848); Guarani – José de Alencar (1857); 
As Minas de Prata – José de Alencar (1864-65); Guerra dos Mascates – Franklin Távora 
(1878); O Matuto e Lourenço – Franklin Távora (1881); Encilhamento – Visconde de 
Taunay (1894). Igualmente, o nome de Agripa Vasconcellos, de acordo com José 
Ribeiro, também elenca a vitrine dos maiores romancistas históricos da Literatura 
Brasileira: Fome em Canaã – Latifúndio de Minas Gerais; Sinhá Brava – Sobre a 
vida de Joaquina do Pompeu; A vida em Flor de Dona Beija – Sobre a vida de uma 
arquiprostituta; Gongo Soco – Sobre a vida do Barão de Catas Altas;  Chica da 
Silva – Sobre a vida da escrava brasileira; Chico-Rei – Romance que fala do ciclo 
da escravidão. O maior problema atestado é que o crítico não cita os anos de 
publicação dos romances por ele mencionados.   
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categoria classificativa? A matriz do romance histórico indianista 
pode ser bem exemplificada pelo teor histórico da trilogia O Guarani 
(1857), Iracema (1865) e Ubirajara (1874), do autor de Mecejana8. Acerca 
dessa temática, a conferência “José de Alencar e o romance históri-
co”, proferida na Academia Brasileira de Letras, pelo pesquisador 
Alcmeno Bastos (UFRJ), pôde fartamente iluminar essa tendência 
documental de época9. Neste evento, o ministrante discorre por 
meio de uma curiosa dicção retórica, sobre algumas preocupações 
que acalentava as fontes documentais de Alencar. De acordo com o 
pesquisador, José de Alencar manteve fortes preocupações históri-
cas com as personagens inventariadas e qualificadas na sua prosa 
indianista. O crítico reforça a condição de Alencar como romancista 
preocupado em relação às referências consultadas na formulação 
dos seus romances indianistas e históricos. Uma frase no discurso 
de Alcmeno chama nossa atenção: “os vínculos entre os romances 
indianistas de Alencar e o romance histórico são óbvios” (BASTOS, 
2013). Entre os exemplos, o conferencista cita que Alencar teve a 
preocupação de colocar em rodapé as fontes extraídas dos Anais 
do Rio de Janeiro, com vistas a compor o personagem do romance 
histórico As Minas de Prata. 

Outra questão surge à tona para conseguirmos operar alguns 
efeitos comparativos: como se comporta o Romance Histórico India-
nista em alguns outros países hispanos? A resposta pode ser bem 
argumentada por meio das observações do crítico Donald McGrady, 
no seu ensaio “La novela histórica en Colombia”, em particular o 

8 É relevante também comentarmos sobre o romance histórico o subgênero do  
“romance de capa e espada”, segundo denominação do pesquisador Ricardo 
Sérgio. De acordo com o autor, o mestre desse subgênero foi o autor Alexandre 
Dumas com o romance Os três mosqueteiros. Fonte: http://www.recantodasletras.
com.br/teorialiteraria/374583
9 BASTOS, Alcmeno. José de Alencar e o romance histórico. Conferência proferida na 
Academia Brasileira de Letras. Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2013. O material 
está disponível no Youtube. 
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capítulo III (Novelas Indianistas y de la Conquista), em que o autor 
tece um verdadeiro panorama sobre o romance histórico indianista 
escrito na Colômbia no século XIX, relatando alguns assuntos per-
tinentes. Examinando a prosa de vários romancistas que estavam 
envolvidos com a temática da conquista espanhola, tais como Juan 
Jose Nieto, Felipe Perez, Jesus Silvestre Rozo, para citar alguns, o 
autor demonstra interesse redobrado para concatenar a vida e a 
obra desses grandes escritores da Literatura Colombiana. Nas pala-
vras do crítico, “una de las constantes de la novela indianista es su 
apresentación de costumbres, tradiciones, leyendas y ceremonias 
indígenas” (MCGRADY, 1967, p. 65). Em outros termos, o subgênero 
aqui refletido, conforme reflexões, é inerente à prosa nacionalista que 
muitos escritores brasileiros inseridos no século XIX estavam pro-
pondo, evidenciando as tradições locais, hábitos, lendas e costumes, 
com base na historiografia de época. Portanto, como observamos, as 
raízes do romance histórico indianista, seja no caso brasileiro, seja no 
caso colombiano, se tornam dúbias e alusivas à formação do romance 
histórico daquele período. 

Regressando ao nosso raciocínio, as ramificações expressivas 
que rotulam o subgênero do Romance Histórico são as mais variadas 
possíveis, respaldando o estudo de cada teórico, assim, mantendo 
o posicionamento das principais observações estabelecidas acerca 
desse estilo tão problemático. Longe de ser desvendado de maneira 
uniforme por algum ilustre pesquisador, o subgênero acarreta ques-
tões teóricas distantes de serem resolvidas. Com vistas a corroborar 
o conceito de nação – em especial movimentos socioculturais, dentre 
outros -, muitos teóricos abasteceram suas análises com as circuns-
tâncias de época. Conforme posicionamento da pesquisadora Maria 
Cristina Pons, “el género histórico, como todo género, está también 
conformado por novelas históricas cuyas peculiaridades fueron 
variando con él tiempo, ségun los diferentes movimientos sociocul-
turales, ideológicos, y literários” (PONS, 1996, p. 46). As reflexões da 
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autora entram em trânsito similar com as da pesquisadora Marilene 
Weinhardt, citadas acima, pois elas defendem o efeito transformativo 
que o Novo Romance Histórico vem sofrendo ao longo das décadas. 
Diante do exposto, o enfrentamento desses limites taxionômicos en-
tre tais ramificações é debatido com frequência no meio acadêmico, 
em particular com as novas linhas de pesquisa surgidas nos últimos 
anos. Em algumas linhas acadêmicas, o que importa é confrontar os 
gêneros de fronteira com assuntos ligados ao contexto interdisciplinar 
das ciências humanas. Obviamente que um consenso tácito facilitaria 
em demasia a compreensão do assunto, no entanto, a lógica desse 
raciocínio passa longe de ser resolvida. 

Muitos pesquisadores podem pensar que cada estudo tenha sur-
gido em resposta à lacuna de algum outro, e, por consequência, ficou 
incompleto, por se tratar de regiões, culturas e línguas distintas. Isto é, 
isso denota a preocupação cada vez maior de cada pesquisador esta-
belecer os limites teóricos cujo potencial de análise almeja alcançar e, 
consequentemente ser alcançado por outros pesquisadores por meio de 
algumas discordâncias. A verdade é que a dificuldade encontrada por 
muitos autores em classificar um romance histórico como subgênero 
literário derivado do próprio romance é tido pela sua hibridez estilística 
que rompe as tradições do romance tradicional, conforme aponta Maria 
Cristina Pons (1996, p. 48). Assim, a acepção polissêmica da variação 
dos seus sentidos incomoda os pesquisadores que se debruçam na 
sistematização das possíveis denominações. A esse respeito, a pesqui-
sadora Therezinha Barbieri, por sua vez, reflete que “esse hibridismo 
do espaço romanesco, constante que acompanha o gênero desde seu 
nascedouro, assume características próprias na elaboração ficcional 
das últimas décadas no Brasil” (BARBIERI, 2003, p. 35). 

É lógico que a matriz como subgênero pode estar devidamente 
alicerçada no movimento realista do século XIX, como já menciona-
mos aqui nesta tese. Assumindo “características próprias”, conforme 
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aponta Barbieri, o certo é que o subgênero no Brasil pegou “carona” 
no sucesso editorial de outros países. Narrativa histórica ou narrativa 
literária, ficção histórica ou ficção imaginária, texto histórico ou texto 
literário? Enfim, todas remam no mesmo rio caudaloso e infinito da 
fusão entre a história e a literatura e, consequentemente, o resultado 
seria a clássica expressão: o subgênero do Romance Histórico.

Uma aproximação diferenciada e original dentre os vários 
pesquisadores já citados, no entanto, passível de ser problemati-
zada acerca desse tema tão híbrido e ambíguo, é a denominação 
“Romance Histórico de Resistência”, formulado pela autora Vera 
Follain de Figueiredo, da Pontifica Universidade Católica do Rio de 
Janeiro10. O subtítulo do seu estudo merece ser citado também, pelo 
que indicia a proposta de análise: “Da alegria e da angústia de diluir 
fronteiras: o romance histórico, hoje, na América Latina” (2002). Essa 
nomenclatura é diferenciada, pois parte de uma denominação, sem 
precedentes, ao romance histórico, cujo conteúdo estimula o leitor a 
pensar na literatura que resolve “rever as certezas universalizantes 
do colonizador”, conforme salienta a autora. Colonizador esse que 
modificou a realidade histórica daquela localidade, fazendo injus-
tiça aos moradores enraizados na história do próprio período. O 
modelo ensaístico da autora tem o mérito inegável de periodizar a 
trajetória histórica do Novo Romance Histórico a partir do binômio 
colonizador/colonizado. É sabido que o ensaio do crítico Alfredo 
Bosi, intitulado Literatura e Resistência (2008) – com base na leitura 
sob a ótica de vários romancistas brasileiros (mesmo não abordando 
narrativas históricas) -, também debate essa questão conceitual nos 
tempos atuais. 

10 Ainda segundo a autora: “A consciência manifesta nos romances históricos 
de resistência é de que somos o Outro de uma modernidade que teve a Europa 
como centro e, por isso, fomos negados e obrigados a seguir um processo de 
modernização compulsória que nem sempre respeitou as necessidades internas de 
cada país.”  (FIGUEIREDO, 2002, p. 03)-
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Não fugindo a linha de raciocínio, tendo como base os preceitos 
do teórico Edward Said, autor de inúmeros ensaios literários, Figuei-
redo estimula a pensarmos que “este novo romance histórico é a 
vontade de reinterpretar o passado com os olhos livres das amarras 
conceituais criadas pela modernidade europeia no século XIX [...]” 
(FIGUEIREDO, 2002, p. 3). Em outros termos, o que está em jogo 
é a capacidade desse romancista manter a resistência dos grupos 
hegemônicos, cujo poder subtrai as raízes daqueles despossuídos. 
De igual modo, a força da argumentação da autora é convincente, 
pois ela estimula a pensarmos que a literatura histórica produzida 
em função da diáspora também pode ser chamada de “literatura 
histórica de resistência”, “daí a necessidade de releitura da história 
como parte do esforço de descolonização, que se realiza contra toda 
uma mentalidade perpetuada pelas elites locais, pelos discursos da 
história oficial” (FIGUEIREDO, 2002, p. 3). Em suma, concordamos 
com as linhas de raciocínio da autora que nos estimula a pensar 
novas tendências e ramificações para o romance histórico na con-
temporaneidade. 

No plano epistemológico da cena acadêmica hispano-americana, 
outra terminologia indispensável à nossa análise é trabalhada pelo 
crítico Seymour Menton, juntamente com sua equipe de pesquisa-
dores, conforme já salientamos em rodapé no início do subtítulo. 
O autor formula a sigla NNH, cujo significado é “Nueva Novela 
Historica”. Por esse tratamento específico, o autor delineia uma 
abordagem tributária a conceituadores, como Anderson Imbert, con-
forme Menton atribui parte de suas formulações. Obviamente que a 
abordagem conceitual explorada pelo autor é no sentido de diferen-
ciar o romance histórico tradicional dos novos romances históricos 
surgidos nas últimas décadas. A distinção fica exposta pelo autor na 
formatação cronológica estabelecida no seu próprio ensaio. Fruto 
de intensas pesquisas acerca dos romances históricos tradicionais, e 
daqueles de natureza contemporânea, o ensaio de Menton proble-
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matiza várias questões, inovando-os na polêmica temporal, como já 
foi explorado11. Em nota de rodapé, o autor (1992, p. 29) conjectura 
que tal expressão, designada pela sigla NNH, teve seus principais 
pressupostos na matriz de alguns críticos, a saber, Angel Rama, em 
1981, depois Juan José Barrientos, no ano de 1983, e, a partir disso, o 
venezuelano Alexis Márquez Rodrígues, em 1984, e o mexicano José 
Emilio Pacheco, em 1985. 

Páginas adiante, Menton (1992, p. 47) agrupa 10 romancistas 
disseminados através de quatro gerações, fortalecendo, assim, o pa-
norama da “Nueva Novela Historica”, durante um longo período. 
Ponto por ponto, rascunhando eventos históricos de diversas natu-
rezas, tais escritores foram responsáveis por excelentes produções 
literárias a esse respeito. A saber: a primeira geração (sem citar o 
nome dos romances) se dá com o cubano Alejo Carpentier; a segunda 
com o mexicano Carlos Fuentes, o peruano Mario Vargas Llosa e o 
brasileiro Silviano Santiago; a terceira geração é estabelecida pelo 
romancista nicaraguense Sergio Ramirez e pelo cubano Reinaldo 
Arenas, juntamente com o porto-riquenho Edgardo Rodriguez Julia 
e com o mexicano Hermínio Martinez, além do gualtemaco Arturo 
Arias, e; por último, a quarta geração se estabelece com o romancista 
argentino Martín Caparrós. Enfim, a longa lista formulada por Men-
ton fortalece o reconhecimento da aceitação desses solenes roman-
cistas e de suas características autônomas em explorar os eventos 
históricos mais importantes de suas respectivas nações. 

Devemos atestar que alguns pesquisadores fizeram uma revisão 
crítica acerca do assunto tratado por Menton, refutando boa parte de 
suas formulações acerca do caráter espacial e temporal, estabelecidos 
nos romances históricos de natureza contemporânea. Em particular, 

11 É importante registrarmos que o próprio autor não fecha as suas polêmicas 
considerações acerca da Nueva Novela Histórica. Nas suas palavras: “Por muy 
acertadas o erradas que sean mis ideas teóricas sobre kas definiciones y los 
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o movimento conceitual praticado pelo teórico canadense (2003, p. 
32), em que boa parte dos romances para serem considerados histó-
ricos deveria ser formulada fora do período de vida do autor, acaba 
sendo alvo de muitas polêmicas. Uma delas é que suas considerações 
carecem de formulações convincentes que comprovem essa especu-
lação. Sendo assim, embora válida e polêmica, a dimensão do seu 
trabalho investigativo não fora tão acatado nos meios acadêmicos, 
como temos observado12. 

Mesmo com base em alguns teóricos conceituados, a nosso ver, 
o crítico canadense radicaliza tal posição, inclusive, formula algumas 
ressalvas no fim do seu ensaio, considerando o romance Respiração 
Artificial (1980), do escritor Ricardo Piglia, como subgênero histórico. 

origenes de la NNH, lo que es mucho más importante es que la NNH, desde fines 
de los setenta se ha estabelecido com la tendência predominante en la novela 
latinoamericana ya consagrada internacionalmente y que há producido algunas 
obras verdadeiramente sobressalientes que merecem estar en el listado canónico 
de 1992 y tal vez en el 2092.” (MENTON, 1992, p. 66). Como indica as datas, seu 
estudo corresponde ao interstício de treze anos, embora o autor mencione outros 
romances que fogem a essa data. É notório que para defender o seu objeto de 
análise, o autor crie uma sigla que busque registrar esses romances compreendidos 
como Nueva Novela Histórica. No início do seu ensaio, o autor delineia por meio 
de siglas de vários países, assim como o nome dos autores e suas respectivas 
nacionalidades, um breve mapeamento que serve como roteiro didático para quem 
resolva adentrar nas pesquisas sobre Romance Histórico. O estudo quase pioneiro 
de Menton conta com referências bibliográficas importantes, inclusive com uma 
exaustiva quantidade de notas de rodapé. A maior polêmica do seu estudo, com 
base em alguns autores, está em problematizar a questão temporal e espacial 
daquilo que possa ser considerado ou não histórico nos romances. De acordo 
com o autor, para averiguar a recente produção atual de romances históricos o 
crítico precisa checar e “[...] reservar la categoria de novela histórica para aquellas 
novellas cuya acción se ubica total o por lo menos predominantemente en passado 
no experimentado diretamente por el autor.” (MENTON, 1993, p. 32).
12 Embora a conceptualização de Menton fique sendo muito útil quando é aplicado 
numa perspectiva temporal acerca da produção do subgênero, seu poder analítico 
diminui na interpretação daqueles romances históricos que estão situados dentro 
do período de vida do autor. Sequer Menton faz análise desses romances históricos. 
Sobre esse assunto, é importante a reflexão do autor Alcmeno Bastos, quando diz: 
“Uma alternativa à recusa liminar de que um romance seja histórico quando ‘os 
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A rigor, ao excluir alguns romances e incluir outros, legitimando 
algumas ressalvas, o próprio autor coloca suas formulações em crise. 
Sem receio, até onde conseguimos investigar suas conceituações não 
angariaram desdobramentos investigadores por outros pesquisado-
res. Em nota de rodapé, o autor Alcmeno Bastos refuta a formulação 
de Menton, com base naqueles romances históricos que foram de-
marcados pela questão temporal, em relação ao tempo de vida do 
escritor e ao período de escrita do romance histórico. Para provar o 
seu raciocínio, Bastos (1999, p. 155) defende por meio de algumas 
considerações em relação aos romances históricos produzidos na 
pós-modernidade que, segundo ele, teriam a estratégia de adiantar 
a matéria narrada, como é o caso de 1984, do escritor George Orwell.       

Desdobrando ainda essa linhagem polêmica e ao mesmo tempo 
divisória observaremos outras denominações atribuídas ao subgênero 
do romance histórico, estabelecido especificamente na América Hispâ-
nica, como é o desdobrar das formulações da autora Bella Josef. A tra-
vessia é longa, mas nos interessa circunstanciamos como se comporta 
as formulações acerca do subgênero refletidas pelos teóricos situados 
nos países vizinhos. Nesse sentido, é importante observarmos que o 
subgênero não permanece simplesmente trancafiado junto às respec-
tivas formulações propostas pelos pesquisadores brasileiros, mas se 
estabelece pela reflexão de outros autores que aglutinam esse segui-
mento. Ora, as proximidades do romance histórico com o documento 
histórico também podem levar outros pesquisadores a formularem 
novos raciocínios e tendências. Desse modo, a expressão “Romance 
Histórico-documental” formulada pela pesquisadora Bella Josef, para 
compreender os principais romances históricos, publicados na época 

acontecimentos narrados transcorrem durante a vida do autor’, como propôs 
equivocadamente Seymour Menton, amparado em Anderson Imbert, poderia ser a 
aceitação provisória do mesmo romance como político, quando de sua publicação, 
à espera de que o tempo passe e transforme em romance histórico.” (BASTOS, 
2007, p. 99). 
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colonial de muitos países, abstrai como essa suposta ramificação de-
seja remontar, com forte base documental, aos vestígios do passado. 
O único problema é a brevidade do ensaio, caracterizado por algumas 
pinceladas singelas que se justifica por uma preocupação didática, por 
parte da autora, assim, “cheia de recursos folhetinescos, como a maior 
parte dos romances do período, a linguagem matizada prolonga-se 
excessivamente com a inclusão de extenso aparato documentário” 
(JOSEF, 1986, p. 22). O que a autora deseja dizer é que o romance 
histórico se filia ao naturalismo-documental, que vigorava no século 
XIX e, ainda por motivos tradicionais, vigora no fim do século XX e no 
início do XXI. Em resumo, o centro da sua atenção nesse subtítulo é 
delinear algumas características de autores canônicos - Manuel de Jesús 
Galván (1834-1910), Alberto Blest Gana (1830-1920), Eduardo Acevedo 
Díaz (1851-1921) -, sondando suas publicações e aproximando-os da 
matriz tradicional do romance histórico. 

Nesse sentido, o efeito panorâmico do ensaio não compromete 
a arguta contribuição que a autora Bella Josef deixa para alguns 
pesquisadores que desejam tomar conhecimento desses romancistas 
históricos que mantiveram forte anseio, em base documental, visando 
garantir a veracidade do relato. Ainda por um viés hispano-ameri-
cano, também adicionamos  algumas observações taxionômicas a 
respeito do romance histórico estabelecido em terras colombianas13. 
No território cultural do clássico Cem Anos de Solidão o romance his-
tórico cresceu no século XIX, expandido seus limites expansivos até 
o século XXI. Certamente estas observações adicionam novos vieses 
para uma proposta de análise por outros pesquisadores. Acerca desse 
assunto, o autor Donald Mcgrady no seu ensaio La Novela Historica 

13 Sobre esse assunto, reflete a pesquisadora Maria Cristina Pons: “A nuestro 
parecer la novela histórica admite un sinúmero de possibilidades y variaciones, 
pero al mismo tiempo es un modo particular de ficcionalización de la Historia 
dentro del espectro de novelas que remiten a ella. De no ser así, volveríamos al 
princípio con  las observaciones de Lukacs de que todas las novelas que se refieren 
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Colombiana (1844-1959) Legimitidad, historia y teoria de la novela histó-
rica (1982), já citado, explora algumas dessas modalidades no índice 
estabelecido na página 189. São elas: Novelas de assunto americano 
(Capítulo II), Novelas Indianistas y de la conquista (Capítulo III), Novelas 
de la sociedade colonial siglos XVI, XVII y XVIII (Capítulo IV), Novelas 
de la época de la independência (Capítulo V), todas funcionando como 
vasos interligados, conjugando autores específicos e contagiando o 
pesquisador com seus romances que abordam os pressupostos da 
colonização hispano-americana. 

Assim, por sua vez, a pesquisadora Célia Fernandez Prieto, 
também explora a questão da evolução do subgênero, esmiuçando 
autores e obras. Com base no estudo de Amado Alonso, a autora 
(2003, p. 102) cita a chamada “novela histórica arqueológica” que 
possui como privilégio a informação e a documentação históricas, 
em adição com a descrição pormenorizada de objetos. Por outro lado, 
tendo como base o estudo de Tierno Galván e E. Rubio, a autora 
(2003, p. 103) cita a chamada “novela histórica folletinesca”, com 
forte influência de Alexandre Dumas. Encerrando a lista, a autora 
exemplifica a chamada “novelahistórica de tesis”, que reforça “la 
autoridad del narrador ominisciente y potencia su función interpre-
tativa ideológica para imponer una determinada lectura de la novela” 
(PRIETO, 2003, p. 103).  

Dando sequência a um ângulo alusivo, mudando apenas de 
continente e nação, temos algumas considerações conceituais/taxio-
nômicas, a respeito do romance histórico produzido em Portugal, 

a una realidade histórico/real externa al texto son históricas. [...] El concepto de la 
novela histórica es una abstracción teórica, produto de un processo deductivo que 
resulta en um conjunto de rasgos comunes básicos que hacen al género histórico 
distinto de otros gêneros. Pero es uma abstracción teórica que no es permanente 
sino que está sujeta (y requiere)  contínuos reajustes según la dinâmica de cambio 
en el género, y no tanto a partir de la multiplicación de clasificaciones según sus 
variaciones y variedades. ” (PONS, 1996, p. 72).
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de acordo com o ensaísta cultural Miguel Real. A questão termino-
lógica (acerca do romance histórico, inclusive o próprio autor chega 
a compor uma reflexão, em forma de decálogo, parte de algumas 
considerações14) discutida por esse autor torna-se fator operante ao 
pesquisador que deseja compreender as nuances classificativas de 
alguns romances históricos. No breve ensaio “O romance histórico em 
Portugal (1982-2008)”, o pesquisador delineia as principais modalida-
des de romances históricos (qualificando-os com adjetivos, visando 
à possibilidade de didatismo pedagógico e reconhecimento desses) 
escritos nas últimas décadas, juntamente com suas características e 
modalidades15. O autor conjectura que essas tipologias percorrem o 
eixo cultural literário do fim do século XX, abrangendo também o 
XXI. O primeiro é intitulado como “Romance de reconstituição his-
tórica”, ao qual o “espaço social e do tempo humano são tematizados 
nas narrativas”, de modo que esse se ocupa, dentre outros aspectos 
mencionados por Miguel, em reconstituir a história, de acordo com 
os documentos, buscando uma maior finalidade. A modalidade 
mencionada se subdivide na tipologia intitulada “Romance de aná-
lise histórico-político-social” (1980, s/p), evidenciando “o passado 
segundo a atual interpretação dos documentos”. 

14 REAL, Miguel. Decálogo do Romance Histórico para uso pessoal. In: DE 
SÁ, Maria das Graças Moreira; ANÁSTIO, Vanda (Coordenadoras). História 
Romanceada ou ficção documentada? Olhares sobre a cultura portuguesa. Faculdade de 
Letras. Universidade de Lisboa, 2009. 
15 De acordo com o autor, o romance histórico em Portugal retoma com a total 
força entre o período de 1982 a 2008. Com o forte traço de ascensão evolutiva na 
ficção de Saramago, o romance histórico ganhou novos ares e rumos.  Nas suas 
palavras: “Abandonada a função de panegírico dos heróis do Império e das 
virtudes do Estado Novo, a que esteve sujeito entre 1933 e 1974, o romance histórico 
em Portugal, desde a publicação de Memorial do Convento, de José Saramago, 
em 1982, tem sofrido uma evolução notável. Do ponto de vista da história das 
mentalidades, o romance histórico tem contribuído, após a perda do império em 
1975 e a aceleradíssima entrada na Comunidade Europeia a partir de 1986, não 
só para harmonizar os portugueses consigo próprios (com a sua ‘imagem’, como 



73

A discussão de gênero/subgênero no romance histórico: considerações problemáticas

A tipologia posterior é intitulada “Romance histórico de empe-
nhamento social e cultural”, tendo como base “atributos ético-polí-
ticos do autor, evidenciando no passado a difícil luta pela conquista 
de direitos sociais e individuais”. Já a outra, intitulada de “Romance 
histórico pícaro”, apresenta “tradição castelhana e portuguesa”, que, 
no nosso caso, remonta Fernão Mendes Pinto, tendo Mário Carvalho 
e J. Palma Ferreira (D. Gibão) os seus últimos cultores no século XX”. 
Por conseguinte, o subgênero ganha uma nova roupagem, intitula-
do “Romance histórico psicológico”, que aborda “a complexidade 
psíquica das personagens e a reação comportamental destas face ao 
inter-relacionamento social”. Assim, a tipologia “Romance histórico 
fundado no maravilhoso” perfaz “a leitura da história num ponto 
de vista assombroso”. Já o segundo, intitulado “Romance de recons-
trução histórica”, tematiza “espaço social” e “tempo humano”, dife-
renciando da “primeira vertente, devido à escassez de documentos 
e testemunhos, forçando o autor, não a uma reconstituição fiel, mas 
a uma reconstrução plausível”. O terceiro, intitulado “Romance 
Histórico de Fundo Epistemológico”, objetiva a “problematização 
das certezas históricas garantidas pelos historiadores e correntes nos 
manuais da especialidade, explorando novas possibilidades herme-
nêuticas e postulando novos quadros interpretativos”. Fechando o 
raciocínio, o autor Miguel intitula “Romance Histórico Subversor da 
própria História” como aquele que é caracterizado por uma “concep-
ção nova de tempo (‘o tempo é todo um’, Saramago) e na concepção 
da ficção como iluminação da história”, com base em José Saramago.  
Portanto, Miguel Real promove uma reflexão didático-pedagógica, 

diria E. Lourenço) como, igualmente, para reabilitar o passado histórico português 
ao olhar virgem das novas gerações. Ostentando as virtudes e as malfeitorias da 
nossa história, evidenciando não ter sido esta mais heroica ou menos bárbara 
que a história dos restantes países europeus, a narrativa histórica tem, de facto, 
reconciliado a consciência dos portugueses com o seu passado, desempenhando, 
assim, um valiosíssimo contributo social para uma pacificação interclassista e 
intergeracional ao longo da nossa integração europeia.” (REAL, 1980, s/p).  
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expandindo novas roupagens classificativas, alongando as caracte-
rísticas específicas, acerca desse assunto tão indispensável em terras 
portuguesas nos últimos anos.

As tipologias e categorias de romances históricos, bem como 
os respectivos andaimes conceituais, como observarmos, são classi-
ficadas de acordo com o grau epistemológico que cada pesquisador 
deseja delinear no seu ensaio. Seja por natureza cultural e linguística, 
seja por natureza geográfica ou política, os teóricos partem para no-
vas formulações, visando apreender os romances históricos lidos e 
investigados. Em outras palavras, isso identifica a natureza híbrida 
que o Novo Romance Histórico adquiriu nos últimos anos: subgênero 
literário passível de ser explorado por muitos pesquisadores – não 
cabendo apenas rótulos que encabecem e esvaziem o seu repertório 
cultural. Interessante notarmos que essa pluralidade de conceitos 
e nomenclaturas já apontadas – funcionando como qualificadores 
mutantes - não são tão suficientes para deixar claro para outros pes-
quisadores a natureza desses estudos, como é o caso da pesquisadora 
Maria Cristina Pons, que reivindica por meio da reflexão “la ausência 
de estúdios teóricos que actualicen y reconsideron el gênero de la 
novela história latino-americana parece, entonces, haber colaborado 
a que se perpetuara el concepto de novela histórica” (PONS, 1996, 
p. 33). Assim, muitos pesquisadores inovam cunhando expressões, 
ressemantizando antigas categorias que visam didaticamente, ou 
não, expandir o olhar nesse viés. 

A título de exemplo, o crítico já citado Kurt Spang, no ensaio 
“Apuntes para una definición de la novela histórica” (2002), defende 
com duas expressões terminológicas que delimitam esse suporte 
teórico, a saber, “novela histórica ilusionista” e “novela histórica an-
ti-ilusionista”. Para defender seu raciocínio, especialmente acerca do 
conceito de ilusão, o autor, recorre ao teatro aristotélico, ao defender 
que os efeitos dramáticos possuíam o interesse de criar uma atmosfera 
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ilusionista, visando captar a atenção do receptor frente às suas totais 
implicações e interações. De acordo com o autor, a primeira teve a 
função de “crear la ilusión de autenticidad y de veracidad de lo nar-
rado”, conjugando dessa forma uma “estruturación de la narración 
de tal forma que surge la impresión de una reproducción autentica 
de acontecer histórico” (SPANG, 2002, p. 85). Após essa reflexão, 
Spang busca delinear seu raciocínio por meio de vários exemplos de 
romances históricos -  El señor de Bembimbre (1844), de  E. Gil y Carras-
co, Doña Blanca de Navarra (1941), de F. Navarro, José y sus Hermanos 
(1933-1943), de Thomas Mann -, que seguem essa mesma linha de 
raciocínio. Por outro lado, o segundo tipo de ilusão, marcado pelas 
incertezas da própria história, segundo o autor, está marcado pela 
“obrigación de seleccionar, ordenar e interpretar los acontecimientos 
inconexos através de procedimentos narrativos y ficcionalizadores 
para que, de esta forma, adquieran un sentido” (SPANG, 2002, p. 
91). Em outros termos, o segundo modelo está pautado no esforço 
do escritor em aproveitar os documentos históricos, amarrando-os, 
completando-os com articulações da ficção que, certamente, exigiriam 
tempo maior de trabalho nesse empreendimento.     

Considerações finais 

Em última análise, é importante lembrarmos que o subgênero 
do romance histórico brasileiro ou estrangeiro permanece longe de 
ser apreendido, conforme observamos nas linhas e parágrafos ante-
riores. De acordo com o nosso raciocínio, não existe uma “zona de 
conforto”16 para o significado ou o campo semântico desse subgênero, 
por isso o motivo do intenso debate na academia nos últimos tempos. 
Essa não uniformização acaba desaguando numa constante motiva-

16 Utilizamos a expressão “zona de conforto”, no sentido de tratarmos de uma 
possível conceituação acerca do Novo Romance Histórico, seja por questões 
temporais, seja por suas reais características. De igual modo, a dificuldade de chegar 
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ção para encontrarmos fórmulas suficientes que possam abarcar o 
novo formato do subgênero nas próximas décadas. A inovação das 
pesquisas, conforme vimos, tem agregado gradativamente respostas 
ao inquérito formulado por diversos autores ao longo das décadas. 
Sua variedade semântica ocorre por motivos conceituais, acerca de 
afirmarmos ou não se determinado romance é histórico. Se cairmos 
na tentação do senso generalizado, é possível afirmarmos que muitos 
romances são escritos e podem ser considerados históricos do próprio 
presente da escritura. Certo ou errado? A questão é profundamente 
polêmica e difícil de ser solucionada. 

Variando de língua para língua, de geografia para geografia, 
de ideologia para ideologia17, a variedade conceitual do romance 
histórico foi diversamente ampliada e reformulada por vários pontos 
de vista e focalizações18 diversas. Assim, as adjetivações, que foram 
angariadas ao longo das décadas – Romance Histórico-Político, Ro-
mance Histórico de Resistência, Romance Histórico Testemunhal, 
Romance Histórico Documental, Romance Histórico Pós-Moderno, 
para citarmos alguns -, demarcaram limites e fronteiras, buscando 
alimentar polêmicas necessárias ao arcabouço acadêmico. Dentro 
dessas adjetivações, muitas formulações consideradas extremistas, 
fomentaram um gosto de documentar o passado pelo viés da imagi-
nação, atingindo, não raras vezes, um determinado presságio conta-
gioso. Mesmo diante dessa quantidade de adjetivações angariadas, 

a um consenso por parte da crítica literária, faz com que o conceito permaneça 
sempre em constante movimento reflexivo por parte dos debates atuais.    
17 Acerca desse assunto específico, a pesquisadora Maria Cristina Pons esclarece 
que: “En términos generales, se podria decir que las características de las novelas 
históricas latioamericanas varian según las diferentes corrientes literárias en boga 
al momento de su escritura, la ideologia y los patrones culturales imperantes así 
como la visión de la Historia en cada época.” (PONS, 1996, p. 83). 
18 Sobre o verbete “focalização” ver: REIS, Carlos; LOPES, Ana Cristina. Dicionário 
de Narratologia. Porto:  Almedina, 1987, p. 164-170. 
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a pesquisadora Maria de Fátima Marinho (2006, p. 136) assume que 
o romance histórico (após examinar a escrita do romance-diário Os 
Guarda Chuvas Citilantes, da autora portuguesa Teolinda Gersão) pode 
não ser assumido por muitos autores, por razões de ser considerado 
um gênero de “natureza periclietante”, utilizando suas palavras, ou 
seja, de correr sempre o risco de ser assumido ou não pelo autor. 

Igualmente, evidencia-se também um possível desgaste do termo 
Novo Romance Histórico utilizado para classificar todo um rol de 
categorias compreendidas também como romance pós-moderno ou 
romance da pós-modernidade. A frase “até que ponto de aproximam 
ou se afastam do modelo inicial” (TROUCHE, p. 42) promovida pelo 
pesquisador citado serve para balizarmos as idas e vindas que esse 
subgênero tem apresentando hibridamente, no século XXI, pois é 
por meio da comparação com o pioneirismo de época que o crítico 
poderá lograr êxito nas suas análises. Desde a tradição marcada pelos 
moldes referenciais à época, passando pela virada histórica-conceitual 
da virada do século XIX, atravessando as duas primeiras décadas do 
século XX, o subgênero (amplamente falando) se pauta pela análise 
dos acontecimentos de um determinado período. 

Desse modo, discutir a questão do gênero romance – averiguan-
do as transformações (muito bem apontadas por Silvermann nos 
parágrafos anteriores) -, também se faz importante para dialogarmos 
com esse subgênero que, nas últimas décadas, tem atraído muitos 
leitores e pesquisadores a se debruçarem sobre tal perspectiva.  
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Resumo: Neste artigo apresentamos a leitura de um romance histórico cuja 
composição formal e ordenação das vozes enunciativas, empregadas para desvelar 
a história e as perspectivas de Francisco Solano López durante os últimos meses 
da Guerra do Paraguai (1864-1870), o colocam entre as grandes narrativas latino-
americanas surgidas desde a segunda metade do século XX. O escritor argentino 
Zelmar Acevedo Díaz, apesar de desconhecido para os grandes mercados editoriais, 
já não pode ser considerado um iniciante que, após os 65 anos de idade, tenha 
surpreendido com a escrita de um romance que “deu certo”. Acevedo Díaz, entre 
outras premiações, foi vencedor do Casa de las Américas (1999), uma das mais 
prestigiosos honrarias literárias do continente. Trata-se, portanto, de um escritor 
consciente e consistente no manuseio das palavras e, ao voltar-se para o maior conflito 
bélico da América Latina, oferece ao público uma das obras mais emblemáticas já 
produzidas sobre essa temática. Para efetivar a proposta deste texto, destacamos 
algumas questões historiográficas e romances relacionados ao tema comum, 
pressupostos teóricos acerca do romance histórico contemporâneo de mediação e a 
apreciação de aspectos importantes na escrita de El piano de Chopin. 

Palavras-chave: Romance histórico; literatura latino-americana; historiografia; 
metaficção.

Resumen: En este artículo presentamos la lectura de una novela cuya composición 
formal y disposición de las voces enunciativas, empleadas para develar la historia y 
las perspectivas de Francisco Solano López durante los últimos meses de la Guerra 
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del Paraguay (1864-1870), la ubican entre las grandes narrativas latinoamericanas 
surgidas desde la segunda mitad del siglo XX. El escritor argentino Zelmar Acevedo 
Díaz, a pesar de ser desconocido por los grandes mercados editoriales, ya no puede 
ser considerado un principiante que, pasado los 65 años de edad, haya sorprendido 
con la escritura de una novela “exitosa”. Acevedo Díaz, entre otras premiaciones, fue 
ganador del premio Casa de las Américas (1999), uno de los más prestigiosos honores 
literarios del continente. Se trata, por lo tanto, de un escritor consciente y consistente 
en el manejo de las palabras y, al referirse al más grande conflicto bélico de América 
Latina, ofrece al público una de las obras más emblemáticas ya producidas sobre esa 
temática. Para efectuar la propuesta de este texto, destacamos algunas cuestiones 
historiográficas y novelas relacionadas al tema común, presupuestos teóricos acerca 
de la novela histórica contemporánea de mediación y la apreciación de aspectos 
importantes en la escritura de El piano de Chopin.

Palabras clave: Novela histórica; literatura latinoamericana; historiografía; 
metaficción.

A Guerra do Paraguai (1864-1870) foi um evento bélico que mar-
cou diretamente as relações políticas e sociais entre os quatro países 
envolvidos: Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. No caso dos três 
primeiros, houve ainda mudanças geográficas, pois Argentina e Brasil 
anexaram aos seus domínios regiões antes pertencentes ao território 
paraguaio. Em termos historiográficos, essa guerra, segundo Moa-
cir Assunção (2012, p. 23), “[...] permaneceu, durante muito tempo, 
imersa em uma nuvem de desconhecimento, ou melhor, de precário 
conhecimento”. Esse ponto de vista encontra eco na afirmação de 
Mário Maestri, segundo o qual, paradoxalmente, “[...] aqueles suces-
sos ocupam espaço menor na historiografia brasileira, mantendo-se 
como uma quase ‘reserva de caça’ dos militares-historiadores do 
Exército.” (MAESTRI, 2017, p. 11). Tais queixas não são desmedidas, 
se concordarmos com a análise de Francisco Doratioto para quem o 
andamento e as consequências da guerra tiveram influência decisiva 
na história posterior dos países envolvidos. A Guerra do Paraguai 

[...] repercutiu na consolidação dos Estados nacionais 
argentino e uruguaio; foi o momento do apogeu da força 
militar e da capacidade diplomática do Império do Brasil, 
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mas, de forma paradoxal, contribuiu para o acirramento de 
contradições do Estado monárquico brasileiro, enfraque-
cendo-o. O Paraguai, por sua vez, tornou-se a periferia da 
periferia, na medida em que sua economia se tornou saté-
lite da economia da Argentina após o término do conflito. 
(DORATIOTO, 2002, p. 18).

Apesar de sua importância histórica e estratégica, as historio-
grafias argentina, paraguaia e uruguaia não apresentaram grandes 
diferenças qualitativas em comparação à brasileira. À exceção do 
pouco interesse de historiadores uruguaios pelo tema, devido a um 
possível sentimento de vergonha (SANSÓN CORBO, 2015, p. 975-6), 
as historiografias surgidas nos outros países contribuíram para a cons-
trução de seus heróis nacionais, na defesa de “orgulhos patrióticos” 
e, a partir da segunda metade do século XX, tiveram em alguns casos 
a influência de um revisionismo histórico cuja culpa pelo início e 
desfecho da guerra caía especialmente sobre o imperialismo britânico 
(POMER, 1968; CHIAVENATO, 1979). É a partir dos últimos trinta 
anos que vêm sendo produzidos estudos menos parciais, e com maior 
predomínio documental, cujas atribuições sobre a guerra apontam 
para as complexidades regionais e históricas pertencentes ao contex-
to latino-americano. Essa postura investigativa tem em sua linha de 
frente a produção de estudiosos brasileiros, conforme defende em seu 
trabalho a historiadora argentina María Victoria Baratta (2014, p. 105).

Em alguma medida paralela às vertentes e às abordagens histó-
ricas, uma larga produção de romances sobre a Guerra do Paraguai1 
revela o interesse de escritores que buscam nesse tema uma maneira 

1 Em nossa investigação para o doutoramento, a ser disponibilizada em 2020, já 
elencamos mais de 35 romances históricos relacionados à Guerra do Paraguai, 
a maioria de autores oriundos do Brasil, Paraguai e Argentina. Talvez o mesmo 
sentimento de vergonha apontado por Sanzón Corbo (2015, p. 975-6) sobre a 
historiografia uruguaia pode ser relacionado aos romancistas, pois não temos 
registros de romances históricos, integralmente, sobre a guerra provenientes 
daquele país.
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de ecoar suas preferências ideológicas2, muitas vezes a pretexto de 
desenvolver uma interpretação livre sobre o maior conflito bélico já 
ocorrido na América do Sul. A variedade de obras passa, por exemplo, 
pela simpatia aos argentinos exposta na trilogia Escenas de la Guerra 
del Paraguay (1928; 1929; 1929), de Manuel Gálvez; pela simpatia à 
esposa de Solano López em Elisa Lynch (2013), da argentina Mabel 
Pagano; pela ironia à expedição militar brasileira que culminou com 
a “a retirada da Laguna” em Avante, soldados: para trás! (1992), do bra-
sileiro Deonísio da Silva; pela tentativa de juntar escravo brasileiro e 
indígena paraguaia em Menina – mitacuña (2012) do brasileiro Paulo 
Stucchi; pela invalidação do revisionismo nacionalista em Caballero 
(1987), do paraguaio Guido Rodríguez Alcalá; pela crítica severa ao 
tratamento do presidente Solano López às mulheres por ele consi-
deradas traidoras em Pancha (2000), de Maybell Lebron, escritora 
argentina radicada no Paraguai.

Os romances históricos relacionados à Guerra do Paraguai de-
monstram em sua maioria as situações formais e de conteúdo dos 
romances históricos contemporâneos de mediação. Esta modalidade 
de escrita híbrida de história e ficção, estudada por Gilmei Francis-
co Fleck (2017, p. 109-111), apresenta seis características principais, 
sintetizadas aqui nos seguintes termos:

1. Construção da verossimilhança, em grande medida abando-
nada pelas narrativas do novo romance histórico hispano-america-
no, para conferir um tom de autenticidade aos eventos históricos 
narrados no romance;

2. A linearidade cronológica dos eventos recriados, fixando-se 
neles, sem deixar de manipular o tempo da narrativa;

2 Os romances históricos sobre a Guerra do Paraguai, em sua maioria, defendem 
ou atacam posturas interpretativas predominantes sobre a guerra. Eles vão dos 
mais nacionalistas, passando pelos revisionistas, até os que buscam aparentar 
pluriperspectivismos.
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3. As visões periféricas em relação aos grandes eventos e perso-
nagens históricos, como o fazem muitos novos romances históricos 
e metaficções historiográficas;

4. Linguagem amena e fluída em oposição ao barroquismo e ao 
experimentalismo linguístico dos novos romances históricos;

5. Utilização de recursos como a paródia e a intertextualidade;

6. Presença de elementos metanarrativos, ou comentários do 
narrador sobre o processo de produção da obra, sem que estes se 
constituam no sentido global do texto.

El piano de Chopin, como veremos a seguir, apesar de convergir 
de maneira geral com os romances históricos contemporâneos de 
mediação, também traz influência dos novos romances históricos 
latino-americanos, especialmente na proposta estrutural e na forma-
lidade linguística em que os capítulos estão articulados, pois entre as 
características dessa modalidade ficcional está o manejo da linguagem 
como ferramenta fundamental (AÍNSA, 1991, p. 83-5).

Quanto aos capítulos, eles aparecem encabeçados pelos números 
romanos I, II e III, repetidos ao longo da narrativa sem obrigatorie-
dade sequencial fechada, isto é, o capítulo I reaparece muitas vezes 
e o mesmo se passa com o II e o III, compondo assim três grandes 
capítulos entrecortados, ou revezados, entre si. Cada um deles apre-
senta uma particularidade referente ao foco narrativo. Por isso, às 
vezes há saltos do I ao III, repetição de um mesmo capítulo e acon-
tece, por exemplo, o retorno ao I após a aparição do capítulo II, sem 
que a sequência se complete no III. Somente o último capítulo, por 
diferenciar-se da proposta fechada dos três anteriores, aparece sob 
o número IV.

No(s) capítulo(s) I, a voz enunciadora em primeira pessoa per-
tence à personagem Solano López. No(s) capítulo(s) II, os parágrafos 
aparecem alternadamente entre uma voz em terceira pessoa que 
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apresenta uma espécie de visão/alucinação da personagem histórica 
Crisóstomo Centurião e a voz em primeira pessoa da personagem 
Solano López. No(s) capítulo(s) III, predomina uma voz narrativa 
que se direciona à personagem Solano López como uma segunda 
pessoa que por vezes toma o controle da enunciação. O manuseio 
narrativo estabelecido pela utilização pronominal permeia, portanto, 
todo o romance e pode confundir o leitor menos atento ao jogo das 
vozes. Em um mesmo capítulo III, lemos trechos como “Observaste 
el relámpago de la discordia, la disolución del grupo, la aparición de cada 
egoísmo, de cada ruindad.” (ACEVEDO DÍAZ, 2017, p. 51); “[...] las notas 
navegando el aire, filtrándote entre las convulciones de la naturaleza, la voz 
de tus dedos extendiéndose hasta mis oídos [...] (p. 52); “Allí estaba Elisa, 
aguardándote vestida de blanco y encajes y volados, con una cinta sujeta a 
los cabelos que le caía sobre el hombro [...]”3 (p. 53).

No primeiro trecho, o narrador onisciente volta-se à personagem 
Solano López como segunda pessoa; no segundo, a personagem 
Solano López refere-se a Elisa Lynch como uma segunda pessoa; no 
terceiro, novamente o narrador onisciente volta-se a Lopez, agora 
apresentado Elisa Lynch como uma terceira pessoa. Essas mudan-
ças constantes entre as vozes não trariam dificuldades à leitura se a 
estrutura do romance fosse facilitada pela padronização tradicional 
das narrativas que optam pelo uso dos travessões, dois pontos, etc. 
Mas em El piano de Chopin, uma de suas qualidades marcantes está 
exatamente no domínio linguístico. Em pouco mais de trezentas pá-
ginas, o que há são sequências de parágrafos que, sem aviso prévio, 
alternam as vozes enunciadoras, nos dando como pistas a utilização 
segura dos pronomes ou das terminações verbais.

3 Nossa tradução livre: Observaste o relâmpago da discórdia, a dissolução do 
grupo, a aparição de cada egoísmo, de cada ruindade; [...] as notas navegando o 
ar, filtrando-te entre as convulsões da natureza, a voz de teus dedos estendendo-se 
até meus ouvidos [...]; Ali estava Elisa, aguardando-te vestida de branco e rendas e 
babados, com uma cinta sujeita aos cabelos que lhe caía sobre o ombro [...].
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Para além da estrutura formal, o romance narra a retirada/fuga 
de Solano López e do que restou de seu exército, após a caída de 
Humaitá em 5 de agosto de 1868 e a tomada de Assunção em janei-
ro de 1869 pelos Aliados, até a captura e morte do líder paraguaio 
em Cerro Corá no dia primeiro de março de 1870. Em meio a esses 
momentos da guerra, a voz da personagem Solano López revela 
sua postura com relação aos potenciais traidores que até então o 
cercavam: “Debí desprenderme de ellos apenas percibí su falsa confianza, 
sus excesos ceremoniales, dándome la razón en todo, esclavizados a mi 
autoridad y clavándome el puñal por la espalda, que es clavárselo al pue-
blo del Paraguay.”4 (ACEVEDO DÍAZ, 2017, p. 25). Neste trecho em 
primeira pessoa, podemos notar o tom psicológico e de articulação 
da linguagem presente no decorrer da obra. A partir das visões da 
personagem Centurião, ferido entre a vida e a morte e instalado num 
acampamento de onde vêm a sua mente fatos passados diretamente 
relacionados a López, somadas aos momentos da narração em terceira 
pessoa, a centralidade do romance está na complexidade linguística 
em torno das razões pelas quais Solano López construiu suas ações 
antes da guerra e durante os anos de conflitos.

A personagem Solano López confunde-se com o Paraguai. Ao 
ser traído, a nação será traída por aqueles que não compreendem 
sua missão, que elaboram belas palavras mas não agem de acordo 
com suas elucubrações. É dessa maneira que López interpreta as 
verborragias dos mandatários regionais e intelectuais que “falam 
de liberdade”:

Hablan de libertad barones y marqueses de una monarquía 
esclavócrata que mantiene a cientos de miles de forzados en las 
fazendas, privándolos del más trascendental de los sentimientos, 

4 Nossa tradução livre: Devia ter me desprendido deles mal percebi sua falsa 
confiança, seus excessos cerimoniais, dando-me razão em tudo, escravizados a 
minha autoridade y cravando-me o punhal pelas costas, que é cravá-lo no povo 
do Paraguai.
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el amor al trabajo y a la tierra. Hablan de libertad sobre millares 
de gauchos obligados a la milicia y a doblar la espalda ante la 
opulencia de los estancieros. También hablan de libertad los que 
en Paysandú gritaron a degüello y mancharon de sangre blanca 
sus sables colorados.5 (ACEVEDO DÍAZ, 2017, p. 27).

Uma das explicações surgidas para justificar o ataque dos 
Aliados aos paraguaios era a de que estes viviam sob um regime de 
barbárie. Afastadas da civilização, as pessoas daquele país precisa-
vam ser libertadas das amarras do tirano para que vislumbrassem 
o sentimento da universalidade democrática das luzes e do direito. 
Segundo a interpretação da personagem Solano López, aqueles que 
defendem a liberdade são os mesmos favorecidos pelo regime escra-
vista e pelos conflitos armados entre os que obedecem as vontades 
de grandes políticos e estancieiros. Pouco se admitia sobre alta taxa 
de escolarização primária6 presente no Paraguai e o direito ao cultivo 
da terra7 pela população.   

Outra característica recorrente no romance é a presença pater-
na de Carlos Antonio López, já falecido, como juiz das atitudes e 
discurso de Solano López. O trecho a seguir demonstra essa “som-
bra”, a mais poderosa influência sobre a voz enunciadora central 
da narrativa:

5 Nossa tradução livre: Falam de liberdade barões e marqueses de uma monarquia 
escravocrata que mantém centenas de milhares de cativos nas fazendas, privando-
os do mais transcendental dos sentimentos, o amor ao trabalho e à terra. Falam de 
liberdade sobre milhares de gaúchos obrigados à milícia e a dar às costas diante 
da opulência dos estancieiros. Também falam de liberdade os que em Paissandu 
gritaram pela degola e mancharam de sangue blanco seus sabres colorados.
6 Maestri (2015, p. 145), chama a atenção para a falta de fontes, apesar de admitir, 
em 1834, a existência mínima de 140 escolas primárias rurais, com cerca de cinco 
mil alunos do sexo masculino.
7 Para Ronald León Nuñez (2011, p. 154), “[...] povo paraguaio se imolava 
defendendo suas terras, seu gado, suas casas, seu acesso quase integral ao sistema 
educacional.”
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Dígame padre si se siente honrado usted de mí. Hágamelo saber 
por una ventisca, un murmurillo del cosmos, una estrela fugaz que 
hiera el cielo con su lumbre. Tome en cuenta que a los enemigos 
de afuera debí enfrentarme a los traidores de adentro, viéndome 
obligado a abrir dos frentes y conducir ambos con igual reciedum-
bre.8 (ACEVEDO DÍAZ, 2017, p. 264).

Solano López, presidente eleito, era ainda assim o senhor de 
todas as coisas no Paraguai. Não temos registros históricos de que ele 
consultasse amiúde o seu Estado Maior para colocar em cheque suas 
decisões estratégicas. A saída ficcional proposta em El piano de Chopin 
busca essa função na figura de Carlos López, quem, nos seus anos de 
presidente, optou por caminhos políticos e diplomáticos nas relações 
com seus vizinhos. Solano López, ao contrário, tomou a direção do 
enfrentamento direto com os inimigos, externos e internos e, como 
lemos acima, o importante, em última instância, está no afeto e no 
sentimento de honra do pai para com o filho.

Os eventos ocorridos em Piribebuy e, posteriormente, em Acosta 
Ñu9, estão entre os mais emblemáticos naquela fase da guerra. No 
trecho a seguir, que inicia com o narrador em terceira pessoa refe-
rindo-se a Solano López e logo este tomando a palavra em direção 
a Carlos López, temos, além de um exemplo da técnica narrativa 
presente no romance, uma postura interpretativa sobre o passado e 
o presente daquele momento histórico:

8 Nossa tradução livre: Diga-me pai se o senhor sente-se honrado de mim. Faça-me 
saber por uma ventania, um murmurinho do cosmos, uma estrela fugaz que fira 
o céu com leu lume. Tenha em conta que além dos inimigos de fora devi enfrentar 
os traidores de dentro, vendo-me obrigado a abrir duas frentes e conduzir ambas 
com igual vigor.
9 No ataque a Piribebuy, por ordem direta do conde d’Eu, prisioneiros paraguaios 
são degolados no dia 12 de agosto de 1869. Na Batalha de Campo Grande ou Acosta 
Ñu, no dia 16 de agosto de 1869, vinte mil aliados derrotaram seis mil paraguaios, 
entre os quais uma parte era formada por velhos e meninos disfarçados para 
parecerem adultos. Foi a última grande batalha da guerra. Sua data, posteriormente, 
no Paraguai, passou a ser o Dia das Crianças. (ASSUNÇÃO, 2012, p. 424).
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[...] te preguntaste cuántas generaciones de infantes se habían 
alfabetizado en ese lugar, trataste de imaginarte sus rasgos apre-
tándose contra el papel, el papel forzadamente rasgado por la 
impaciencia del lápiz, cuánto de usted padre y de los tiempos del 
doctor Francia permanece en esta aula que será inevitablemente 
desaparecida con nuestra marcha para que ni un solo cobijo ni el 
amparo de un rancho, ni siquiera un techado de cerdos se conserve 
para uso de los aliados.10 (ACEVEDO DÍAZ, 2017, p. 116).

Estão destacados nesse trecho mais uma vez os vestígios da 
escolaridade presente entre as crianças paraguaias e a necessidade 
de que seja destruído tudo o que possa ser útil aos perseguidores. 
Estes darão a guerra por acabada somente no momento da captura de 
Solano López quem age segundo o desejo de remontar seu exército 
para defender o país do ataque invasor. Durante todo o romance, a 
personagem Solano López demonstra uma consciência na autoafir-
mação de que sua morte será a morte do Paraguai.

A narrativa ainda incursiona pela abordagem do fantástico e do 
real maravilhoso. O primeiro aparece, por exemplo, na “[...] trans-
gresión de la unidad del espacio”11 (TACCONI DE GÓMEZ, 1995, p. 36) 
quando Solano López e o que restou de seu exército entram em uma 
caverna e chegam até a neve das cordilheiras chilenas: “[...] nadie en 
el mundo creería apesar de la abundancia de testigos, quienes seguramente 
seguían alucinando de hambres, pestes, agotamiento de guerra y fábulas 
de un pueblo propenso a la leyenda.”12 (ACEVEDO DÍAZ, 2017, p. 195). 

10 Nossa tradução livre: [...] te preguntaste quantas gerações de infantes foram 
alfabetizadas nesse lugar, trataste de imaginar-te seus traços apertando-se contra o 
papel, o papel forçadamente rasgado pela impaciência do lápis, quanto do senhor 
pai e dos tempos do doutor Francia permanece nesta sala que será inevitavelmente 
desaparecida com nossa marcha para que nem um só abrigo nem o amparo de um 
rancho, nem sequer um coberto de porcos se conserve para uso dos aliados.
11 Nossa tradução livre: [...] transgressão da unidade do espaço.
12 Nossa tradução livre: [...] ninguém no mundo acreditaria apesar da abundância de 
testemunhas, que seguramente seguiam alucinando de fomes, pestes, esgotamento 
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Mais adiante: “Durante tres días fue camino de montaña, de pasos, vales, 
pedregales y arroyadas que lo iban acercando a la densidade de los montes, a la 
topografía reconocible del Paraguay.”13 (ACEVEDO DÍAZ, 2017, p. 200).

Esse povo propenso à lenda pertence à história da América 
Latina que, segundo Alejo Carpentier (1969, p. 79), é uma crônica 
do real maravilhoso e este, por sua vez, está numa sensação que 
“[...] pressupõe uma fé” (CARPENTIER, 1969, p. 77). A fantástica 
transgressão espacial presente no romance, portanto, joga com a 
lenda, com a história impossível que pode ganhar ares de verdade, 
pois pertencemos a uma tradição em que a fronteira entre mito e 
realidade é muitas vezes tênue ou mesmo inexistente. A ficção, nesta 
leitura sobre a Guerra do Paraguai, usa de sua liberdade para avançar 
o enquadramento histórico do evento e possibilita ao leitor viajar 
por mundos imaginários não alheios ao contexto latino-americano, 
propenso à naturalização do sobrenatural.

Outra característica presente na escrita de El piano de Chopin está 
na constância dos recursos metaficcionais: 

Han transcurrido mil años desde la salida de Humaitá. ¿Cuál es 
entonces la extensión de mi vida siendo yo, como hombre histó-
rico, superior a la suma de mis días? Pero también la posteridad 
esconde sus traiciones. Si fuera derrotado, otros me escribirán, 
otros dirán quién fui. Otros darán su versión con plumillas con-
trahechas, satisfechos de sus desechos. Escasos habrán justicia 
en ese péndulo tiránico entre vencedores y vencidos. Hojarasca 
de cantos y poemas, de arpas y guitarras, la memoria cantará 
mares hurtados y el mediodía se perderá en el éxodo de las aves 
australes.14 (ACEVEDO DÍAZ, 2017, p. 248-9).

de guerra e fábulas de um povo propenso à lenda.
13 Nossa tradução livre: Durante três dias foi caminho de montanha, de passagens, 
vales, pedregais e arroios que iam acercando-o à densidade dos montes, à topografia 
reconhecível do Paraguai.
14 Nossa tradução livre: Transcorreram mil anos desde a saída de Humaitá. Qual 
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A voz enunciadora atribuída à personagem Solano López é cons-
ciente de que as causas e consequências daquele evento histórico, no 
qual figura como um dos principais protagonistas, terão suas medidas 
pautadas por aqueles que registrarão por escrito o que foi a Guerra 
do Paraguai. López, ao ditar um decreto a um subalterno, faz muitas 
correções ao selecionar as palavras. Ele sabe que “[...] las palabras son 
el arma primera antes de que el fuego las inflame.”15 (ACEVEDO DÍAZ, 
2017, p. 276). No romance, tão importante quanto a história contada, 
está a composição pela linguagem, a constante lembrança ao leitor 
de que a história passa necessariamente pelas escolhas do que deve 
ser destacado e de como os fatos estão relatados.    

Também constantes na narrativa, estão as relações estabelecidas 
pelos símbolos, sendo o piano de Elisa Lynch, de possível propriedade 
anterior ao próprio Chopin, uma das mais emblemáticas. O piano está 
entre os objetos que acompanham a comitiva. Suas notas, por vezes 
acidentalmente, ecoam no trajeto e sua presença no acampamento 
tem relação com a própria vida, pois “[...] guardar el piano en la gruta 
hubiese partido su corazón [de Elisa] y la ausencia del instrumento podría 
ser interpretado por la tropa como señal de mal augurio.”16 (ACEVEDO 
DÍAZ, 2017, p. 191). Quando “[...] ha callado el piano”17 (ACEVEDO 

é então a extensão da minha vida sendo eu, como homem histórico, superior à 
soma dos meus dias? Mas também a posteridade esconde suas traições. Se fosse 
derrotado, outros me escreverão, outros dirão quem fui. Outros darão sua versão 
com pluminhas falsificadas, satisfeitos de seus desprezos. Escassos farão justiça 
nesse pêndulo tirânico entre vencedores e vencidos. Folharada de cantos e poemas, 
de arpas e guitarras, a memória cantará mares roubados e o meio-dia se perderá no 
êxodo das aves austrais.
15 Nossa tradução livre: [...] as palavras são a arma primeira antes que o fogo as 
inflame. 
16 Nossa tradução livre: [...] guardar o piano na gruta partiria o seu coração [de 
Elisa] e a ausência do instrumento poderia ser interpretada pela tropa como sinal 
de mal presságio.
17 Nossa tradução livre: [...] o piano se calou.
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DÍAZ, 2017, p. 281), o desfecho da perseguição a Solano López passa 
a ser iminente.

Já no último capítulo do romance, o único com a numeração 
IV, a narração em terceira pessoa volta-se para Elisa Lynch, após a 
batalha de Cerro Corá, em que Solano López foi finalmente morto ao 
não render-se. “El piano estaba allí, a un costado. Parecía aguardarla.”18 
(ACEVEDO DÍAZ, 2017, p. 301). O fechamento da narrativa pode 
ser considerado também o fim de uma página importante da histó-
ria do Paraguai. Com a morte do presidente e da quase totalidade 
da população adulta do país, começa gradativamente a vigorar um 
nova conformação política e geográfica no região do Rio da Prata.

El piano de Chopin, assim, apresenta uma leitura do evento histó-
rico a partir de um grande domínio do autor em relação ao conteúdo 
exposto e à forma da narrativa literária. Zelmar Acevedo Díaz vale-se 
das mais recentes posições historiográficas sobre o tema e constrói um 
romance que, mais do que vozes literárias, oferece um contexto amplo 
do que foi e representa a Guerra do Paraguai para a América Latina.

A complexidade formal da obra não a compromete em grande 
medida como motivo de distanciá-la de algumas das principais ca-
racterísticas do romance histórico contemporâneo de mediação. A 
narrativa preza pela verossimilhança, pela linearidade cronológica 
dos eventos recriados, pela linguagem fluida, pela intertextualidade 
e presença de elementos metanarrativos.

El piano de Chopin, portanto, destaca-se entre os mais bem aca-
bados romances históricos já escritos a partir da temática da Guerra 
do Paraguai e seu autor, infelizmente, segue ainda desconhecido 
para o público leitor latino-americano, apesar do reconhecimento 
especializado já dedicado a ele19.

18  Nossa tradução livre: O piano estava ali, ao lado. Parecia esperar por ela.
19 Algumas das premiações dedicadas a Zelmar Acevedo Díaz são: Prêmio Casa de las 
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Resumo: O estudo traz algumas reflexões sobre a mediação presente no romance 
histórico Anita cubierta de arena (2003), de Alicia Dujovne Ortiz, tendo como guia 
referencial a teoria proposta por Gilmei Francisco Fleck (2007, 2011, 2017) sobre a 
divisão do percurso do romance histórico, tal qual exposta pelo autor, nas fases: 
acrítica, crítica e desconstrucionista e de mediação. Desse modo, posicionamos 
o romance elencado entre o grupo de produções caracterizados por Fleck (2017) 
como romances históricos de mediação. Para tal, apontamos as características 
que esta modalidade apresenta de acordo com o viés teórico desse autor, além de 
considerações de outros autores que até o momento discutem as relações presentes 
entre o discurso advindo da historiografia em contraponto com o romance histórico, 
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tais como Aínsa (1988, 1991), Sharpe (1992), Menton (1993), Pesavento (2000) e 
Santiago (2000), todos autores que ajudam a fundamentar o apresentado por Fleck 
em sua mais nova publicação sobre o tema: “O romance histórico contemporâneo de 
mediação. Entre a tradição e o desconstrucionismo – releituras críticas da história 
pela ficção” (2017).

Palavras-chave: Romance histórico; romance histórico contemporâneo de mediação; 
Anita Garibaldi (1821 – 1849); ressignificação do passado pela ficção.

Resumen: El estudio trae algunas reflexiones sobre la mediación presente en la 
novela histórica Anita cubierta de arena (2003), de Alicia Dujovne Ortiz, sobre la 
guía referencial la teoría propuesta por Gilmei Francisco Fleck (2007, 2011), 2017) 
sobre la división del recorrido de la novela histórica, tal como expuesta por el autor, 
en las fases: acrítica, crítica y deconstruccionista y de mediación. De ese modo, 
posicionamos la novela estudiada entre el grupo de producciones caracterizadas 
por Fleck (2017) como novelas históricas de mediación. Para tal, mostramos las 
características que esta modalidad presenta de acuerdo con el punto de vista teórico 
de ese autor, además de consideraciones de otros autores que hasta el momento 
discuten las relaciones presentes entre el discurso proveniente de la historiografía 
en contrapunto con la novela histórica, tales como Fernando Aínsa (1988, 1991), 
Jim Sharpe (1992), Seymour Menton (1993), Sandra J. Pesavento (2000) y Silviano 
Santiago (2000), todos autores que ayudan a fundamentar lo presentado por Fleck 
en su más reciente publicación sobre el tema: “O romance histórico contemporâneo de 
mediação. Entre a tradição e o desconstrucionismo – releituras críticas da história 
pela ficção” (2017).

Palavras clave: Novela historica; novela histórica contemporánea de mediación; 
Anita Garibaldi (1821-1849); resignificación del pasado por la ficción.

Iniciamos nosso estudo, tendo como pressuposto que as produ-
ções latino-americanas, sobretudo depois do boom, têm se destacado 
por evidenciar uma releitura da história, por meio de uma proposi-
ção ficcional que oferece ao leitor a possibilidade de examinar como 
o discurso historiográfico tradicional não tem êxito ao expor seu  
compromisso com a veracidade objetiva, devido ao fato de que: “[...] 
tanto a história como a ficção – embora pertencentes hoje a áreas dis-
tintas – mantêm vínculos que as conectam à própria natureza que as 
sustenta: são produtos de linguagem, narrativas construídas a partir 
de uma visão influenciada por todo um contexto sócio-histórico e 
cultural determinado”. (FLECK, 2017, p. 27). 
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Dessa forma, a escrita literária romanesca histórica tem se con-
figurado em uma produção que, moldada pela sua ideologia, retrata 
os feitos de acordo com o seu ângulo de representação. Pensamentos, 
emoções, reflexões, diálogos e detalhes do cotidiano costuram, entre-
laçam e completam as lacunas que a história já não pode preencher. 
Nesse sentido, utilizamos nessa análise, o romance histórico de me-
diação Anita cubierta de arena, de Alicia Dujovne Ortiz, publicado em 
2003, que retrata a vida de Anita Garibaldi a partir do momento em 
que o relato histórico apresenta a chegada de Giuseppe Garibaldi a 
Laguna – SC até a morte da protagonista, na Itália. Acreditamos ser 
necessário, portanto, apresentar aqui algumas discussões acerca do 
gênero romance histórico contemporâneo de mediação. 

Observamos que a característica principal do romance histó-
rico consiste na adequação de uma história ficcional a um contexto 
factual. Com sua origem no século XIX, pela ascensão das ideias 
iluministas, essa modalidade literária desempenhou um importante 
papel na construção de identidades, pois, com a atenção voltada 
ao fato histórico, tais romances reforçaram a história nacional que 
naquele momento, logo após as guerras napoleônicas, necessitava 
assegurar o fato histórico como uma experiência de massa, em que 
os sujeitos estariam, agora, inseridos em uma realidade variável di-
ferentemente das repetidas vivências seculares de até então. Nesse 
sentido, estabeleceu-se o que podemos entender como um manual 
de escrita romanesca histórica clássica, em que Walter Scott (1771 – 
1832) – primeira referência do gênero – encontra nas experiências 
vividas no longínquo passado histórico um modo de afirmar e ainda 
reavivar o sentimento de pertencimento a uma sociedade que já não 
mais se reconhecia, uma vez que as invasões lideradas por Napoleão 
destituíram territórios e riquezas de muitos países europeus.

A partir da segunda metade do século XX, a produção desse gê-
nero tende a uma grande mudança ao incorporar-se às produções da 
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nova narrativa latino-americana do boom. Nesse contexto, novas mo-
dalidades para o romance histórico são apresentadas com o objetivo 
de revisitar criticamente o passado, construindo novas possibilidades 
de leitura sobre os fatos históricos do “descobrimento” – a conquista, 
a colonização e as fases das independências das nações americanas. 
O que havia sido consagrado por uma perspectiva euro falocêntrica1 
no discurso hegemônico da história positivista passa a ser revisto, 
mormente na América, a fim de renovar e ressignificar o passado dos 
povos que haviam sido colônias das metrópoles europeias. 

Nesse sentido, Fleck (2017) propõe uma análise do percurso que 
o romance histórico tem traçado, estabelecendo, então, três fases: 
acrítica, crítica e desconstrucionista e de mediação, atentando para 
suas transformações e às causas de ruptura que conduzem uma fase 
a outra. Pretendemos, portanto, mais especificamente, por meio da 
representação ficcional de Anita Garibaldi, realizar uma análise da 
terceira fase do gênero romanesco de caráter histórico, que é a de 
mediação.

Com relação ao discurso histórico que perfila as narrativas 
literárias em estudo nessa pesquisa, podemos analisá-lo a partir 
da perspectiva proposta por Pesavento (2000), ao pensar na escrita 
histórica como mais uma possibilidade discursiva de apreensão do 
passado. Segundo a teórica,

Que a história é narrativa, bem o sabemos; que o historiador 
investiga, seleciona e constrói o seu campo, o seu tema e o 
seu objeto, parece também fora de dúvida. Que o imaginário, 
esta capacidade de representar o real por um mundo paralelo 
de imagens, palavras e significados, tem uma força por vezes 
mais “real” que o próprio “real concreto”, é também uma 

1 Vocábulo empregado por Zolin (2009) que consiste no “termo tomado por algumas 
escritoras e críticas francesas para desafiar a lógica predominante no pensamento 
ocidental, bem como a predominância da ordem masculina” (ZOLIN, 2009, p. 217).
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visão que se difunde. Mas admitir que os historiadores reali-
zam ficção e que não almejam a verdade é ainda considerado 
por muitos heresia! (PESAVENTO, 2000, p. 37).

Desse modo, ao compreendermos que tanto a ficção como a 
historiografia são discursos muito atrelados a um contexto político 
e ideológico e que ao lermos um relato histórico ou uma criação 
literária estaremos diante de um produto moldado às intenções do 
autor ou ao contexto de inserção, poderemos, então, nos libertar de 
prisões inconscientemente impostas de que a veracidade é condição 
inerente à escrita historiográfica. Ainda de acordo com a historiadora, 

A história, se a quisermos definir como ficção, há que ter 
em conta que é uma ficção controlada. A tarefa do histo-
riador é controlada pelo arquivo, pelo documento, pelo 
caco e pelos traços do passado que chegam até o presente. 
(PESAVENTO, 2000, p. 39).

Sob essa mesma perspectiva, ao pensarmos na constante produ-
ção do romance histórico na sociedade ocidental – principalmente –, 
estaremos diante de um discurso que se vale da proposição histórica 
para consagrá-la ou parodiá-la, uma vez que as certezas sobre o que 
de fato aconteceu já se dissiparam, em grande medida, com o dis-
tanciamento que existe entre o presente e o pretérito. 

Seguindo por essas veredas, não nos valemos, aqui, da intenção 
de igualar ambos os discursos, pois as convenções que regem cada 
uma dessas produções estão submetidas a crivos distintos. O que 
intentamos, contudo, é refletir sobre essa produção ficcional que 
reconfigura a história, mas que não tem por finalidade recontá-la 
como “verdade”. Esse é o espaço da ficção que, moldada, na escrita 
em análise, por critérios verossímeis, utiliza seu espaço poético para 
renarrativizar o passado histórico e, assim, ressignificá-lo.

Com relação à modalidade mediativa, configurada depois do 
período crítico do boom, que promoveu um novo paradigma com 
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raízes sólidas em seus próprios modelos de construção poética, Fleck 
(2007) assinala que,

[...] esta tendência de narrativa híbrida de ficção e história 
surgiu durante o período de auge do novo romance histó-
rico hispano-americano, precisamente, como reação dos 
escritores mais jovens às narrativas altamente experimenta-
listas do boom da literatura hispano-americana, por volta das 
duas últimas décadas do século XX. (FLECK, 2007, p. 315).

O boom trouxe, entre outras formas, fundamentalmente dois 
aspectos característicos, o experimentalismo linguístico - com des-
taque ao barroquismo e à oralidade - e o experimentalismo formal 
– quebrando a estrutura regular da narrativa: início, meio e fim, na 
tentativa de renovar fazendo uma subversão das formas - (FLECK, 
2017). Essas escritas de mediação nascem apoiadas na intencionali-
dade de reagir contra aquelas perspectivas tão desconstrucionistas 
presentes no novo romance histórico latino-americano e nas meta-
ficções historiográficas. 

Fleck (2007–2017) denomina a grande quantidade de romances 
mais atuais, que atuam no limiar entre a tradição e a desconstrução, 
de “romances históricos contemporâneos de mediação”. De acordo 
com o teórico, tais publicações “têm se proliferado e já ultrapassam 
as caracterizações feitas no final da década de 80 e início da década 
de 90.” (FLECK, 2007, p. 69). 

A evolução desse gênero apresenta-se como em um rito an-
tropofágico, em que o próprio gênero se alimenta de dois perfis de 
escrita, principalmente, o tradicional e o novo romance histórico, 
equilibrando-se na contestação do passado histórico por meio de 
recursos mais lineares e menos experimentalistas. A utilização de 
um período histórico bem definido e os acontecimentos que subja-
zem esse recorte temporal, característica incorporada nos romances 
tradicionais, é aspecto incorporado na totalidade das obras, mas 



100

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 10 • n. 19 • p. 94 - 112 • jan./jun. 2019  

diferentemente da perspectiva tradicional, a diegese não mais co-
munga com a historiografia oficializada, ela se une às premissas do 
novo romance histórico latino-americano, e tal momento histórico é 
revisto criticamente. 

Como característica atrelada à percepção dessa modalidade 
mediativa, temos que a verossimilhança é condição inerente dessas 
narrativas, pois com uma proposta muito próxima ao que, de fato, o 
discurso histórico apresenta, somos incorporados a uma diegese que, 
sequencialmente, reconta o passado. Contudo, o enfoque principal 
centra-se nas deliberadas omissões do discurso oficial. Desse forma, 
percepções não exploradas no unívoco enunciado histórico recebem, 
aqui, espaço e representação. De acordo com Fleck (2017),

[...] as obras mais recentes abandonam as superestruturas 
multiperspectivistas, as sobreposições temporais anacrôni-
cas, os desconstrucionismos altamente paródicos e carna-
valizados das releituras ficcionais anteriores. Elas adotam 
uma linearidade narrativa singela, com algumas analepses 
ou prolepses e um discurso crítico sobre o passado que 
privilegia uma linguagem próxima daquela cotidiana do 
leitor atual. Nelas, a construção da verossimilhança, em 
boa parte abandonada pelas escritas precedentes, volta a 
ser essencial. (FLECK, 2017, p. 104).

Estamos diante de uma escrita híbrida em duas dimensões: a 
primeira por amalgamar história e ficção e a segunda por produzir 
uma mediação entre a perspectiva tradicional e a desconstrucionista 
das escritas híbridas anteriores. Esse caminho do meio tem sido res-
ponsável por um movimento de conscientização crítica do passado 
histórico e das visões hegemônicas perpetradas, além de poder ser 
realizado por todos os leitores. Desse modo, inclui-se, nesse universo 
de leitores, também aqueles menos familiarizados com os discursos 
ficcionais e históricos e seus meandros de produção. 
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O produto literário de maior evidência entre as escritas roma-
nescas históricas, configura-se a partir desse caminho mais fluído que 
é, por vezes, o único acesso às práticas revisionistas que um leitor 
menos experiente possa depreender. Essa escrita mais amena, mas 
não menos expressiva, tem tido um papel de grande importância na 
formação leitora, mormente, em nações que buscam a descolonização 
não só econômica e política, mas, também intelectual e cultural. 

Nesse sentido, a proposta de escrita mediativa estuda e expla-
nada por Fleck (2017) é um aliado de fôlego nesse processo crítico de 
conscientização identitária por permitir que um significativo alcan-
ce de novas perspectivas de apreensão do passado histórico possa 
ocorrer entre a população não totalmente formada em sua jornada 
de aprendizado da leitura crítica.

Para melhor estruturar aproximações e distanciamentos entre 
essas modalidades de narrativas híbridas de história e ficção, Fleck 
(2007–2017) estabelece, de acordo com a recorrência dessas manifes-
tações, as seis características que constituem um romance histórico 
contemporâneo de mediação.

1 – Uma releitura crítica verossímil do passado [...] para 
conferir um tom de autenticidade aos eventos históricos 
renarrativizados no romance, a partir de perspectivas 
periféricas, ancoradas em narradores-personagens antes 
vistos como secundários ou esquecidos pelo discurso his-
toriográfico. 2 – Uma narrativa linear do evento histórico 
recriado. [...]. 3 – Foco narrativo geralmente centralizado 
e ex-cêntrico. [...]. 4 – Emprego de uma linguagem amena, 
fluída, coloquial. [...] As frases são, geralmente, curtas e 
elaboradas de preferência na ordem direta, e com um vo-
cabulário mais voltado do domínio comum que ao erudito. 
[...] 5 – Emprego de estratégias escriturais bakhtinianas. 6 
– Presença de recursos metaficcionais. Isso pode ocorrer por 
meio da presença de um diálogo entre a voz enunciadora 
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do discurso e seu narratário ou por sutis enunciados do 
narrador. [...]. (FLECK, 2017, p. 109 – 111).

Diante das especificidades elencadas, podemos observar que o 
cuidado no tratamento do material histórico e poético se dá por meio 
da constante iniciativa de elaboração de uma escrita acessível. Todas 
as características se voltam a esse centro comum, que é o de incluir 
no processo de leitura todos aqueles que se dispuserem a entrar em 
contato com a escrita de mediação. Com respeito ao romance de Ortiz 
(2003), podemos comentar que estão presentes todas as características 
apontadas por Fleck (2017), como demonstrado a seguir.

Em linhas gerais, o início da narrativa acontece com um encontro 
historicamente registrado nas memórias de Giuseppe Garibaldi em 
que ele visita Manuela Sáenz (1797–1856). Essa personagem de extra-
ção histórica foi uma revolucionária equatoriana que participou de 
combates que buscavam a independência das colônias sul-americanas 
do jugo espanhol. Manuela se envolveu amorosamente com Simón 
Bolívar (1783–1830) por cerca de oito anos e passou a ser conhecida, 
inclusive na historiografia hispano-americana, como a “libertadora do 
libertador”. Nesse encontro ao qual a narrativa ficcional se reporta, 
de acordo com a diegese, Manuela já está acamada e vive sozinha em 
Paita, no Peru, onde, historicamente, virá a falecer, aos 60 anos, em 
23 de dezembro de 1856. Toda a obra é narrada a partir dessa visita 
feita por Giuseppe à Manuela. A proposição escritural leva o leitor 
a compreender que Garibaldi ali estivera para desabafar, para recor-
dar Anita, uma vez que ambas as mulheres tiveram vivências muito 
semelhantes no tocante às revoluções na América Latina e nos rela-
cionamentos com os sujeitos considerados heróis pela historiografia. 

Toda a narração que segue perfila a ideia de que o que é con-
tado faz parte do desabafo de Garibaldi no encontro com Manuela, 
que aconteceu em 1851. A partir dessa primeira parte da narrativa, a 
diegese regressa à Laguna no ano de 1839 e a história do casal passa 
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a ser retratada. O título Anita cubierta de arena lança luzes à morte de 
Anita na Itália e o seu sepultamento na areia, desconstruindo uma 
perspectiva idealizada acerca dessa personagem. 

Y un periódico de la región donde ella había muerto llegó hasta 
mis manos. Figuraba en primer plano una horrible noticia. Una 
niña había encontrado un brazo saliendo de la arena. Comido por 
los perros. Cuando llegó la policía casi no tuvo que cavar para 
desenterrar el cuerpo de una mujer. Era Anita. Los campesinos 
la habían enterrado apenas bajo un poco de tierra arenosa. Pero 
se arriesgaron por nosotros y no los culpo. El hallazgo macabro 
le sirvió al enemigo para acusarme de haber estrangulado a mi 
esposa. También dijeron que era hebrea. El cura de Mandriole de-
cidió sin embrago llevarla a su iglesia, la envolvió en una esterilla 
hecha de cañas del pantano y le dio sepultura en el cementerio 
parroquial.2 (ORTIZ, 2003, p.223)

Desse modo, temos à nossa disposição uma narrativa que pri-
ma pela criticidade, apresentando uma heroína brasileira – assim 
reconhecida – que transcende os aspectos regionais, sendo lembrada 
em todo o contexto latino-americano, mormente. Anita, portanto, ao 
seguir Garibaldi, não assumiu uma vida de privilégios e concessões. 

Ao analisarmos Anita cubierta de Arena, temos como primeira 
característica do romance histórico contemporâneo de mediação, a 
“releitura crítica verossímil do passado” (FLECK, 2017, p. 109) sendo 
efetuada pelo romance, pois não há uma criação subversiva, mas, 

2 Nossa tradução livre: “E um jornal da região onde ela teria falecido chegou até 
minhas mãos. Na manchete da primeira página lia-se uma terrível notícia. O corpo 
de uma menina tinha sido achado com um braço saindo da areia. Comido pelos 
cachorros. Quando a polícia chegou quase nem precisou cavar para desenterrar o 
corpo de uma mulher. Era Anita. Os camponeses do lugar tinham cavado para o 
túmulo apenas sob um pouco de terra arenosa. Mas eles arriscaram-se por nós e não 
os culpo. A terrível descoberta serviu ao inimigo para me acusar de ter esganado 
minha esposa. Também disseram que ela era judia. O padre de Mandriole, todavia, 
decidiu levá-la para sua igreja. Embrulhou-a num tapete de palha do pântano e 
deu-lhe sepultura no cemitério paroquial” (ORTIZ, 2003, p.223).
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sim, muito próxima daquela realidade em que, segundo a história, 
Anita e Giuseppe Garibaldi estiveram inseridos. Nesse romance, os 
pontos de vista de Anita e de Manuela Saénz são explorados, atri-
buindo a essa ficcionalização do passado um elemento crítico em 
meio à composiçãodos embates que o casal protagonista participou.

No que tange à segunda característica do romance histórico 
contemporâneo de mediação, “uma narrativa linear do evento his-
tórico recriado” (FLECK, 2017, p. 110). No romance de Ortiz (2003), 
o tempo histórico é reconstruído seguindo a mesma linearidade dos 
documentos oficiais. Conforme comenta Fleck (2017, p. 10) a respeito 
dessa peculiaridade, a releitura ficcional exposta em um romance 
histórico contemporâneo de mediação “[...] busca seguir a linearidade 
cronológica dos eventos na diegese, fixando-se neles para assegurar 
o avanço da narrativa.” No entanto, o autor ressalta que: “[...] não se 
deixa de manipular o tempo da narrativa, promovendo retrospectivas 
ou avanços nesta pelo emprego de analepses e prolepses.” (FLECK, 
2017, p. 10). Dessa forma, grandes sobreposições temporais, comuns 
ao novo romance histórico latino-americano, não estão presentes 
nessa modalidade que prima pela logicidade do tempo histórico e 
que se vale dessa sequencialidade do tempo para tornar a leitura 
acessível a todos. 

Vale ressaltar, como a própria teoria nos aponta sobre manipu-
lação temporal que ocorre a partir do uso de analepses e prolepses 
nessa modalidade, que a obra de Ortiz, em alguns momentos, vale-se 
dessa manipulação tradicional da temporalidade narrativa. Assim, 
em Anita cubierta de arena (2003), podemos verificar a existência de 
ambos os recursos – analepses e prolepses – embora sem muita re-
corrência desses artifícios. 

Por termos, nessa narrativa, um narrador extradiegético que, 
em grande medida, denúncia as adversidades da existência de Anita 
Garibaldi, verificamos que toda a construção ficcional se volta para 
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essa necessidade de afirmar que mesmo tendo uma vida direcionada 
ao companheiro que não atua em reciprocidade com ela, ainda assim 
a personagem, ao final de sua vida, será enterrada – ou abandona-
da – na areia. Assim, o próprio título já manipula temporalmente o 
leitor para o final da obra.

A terceira e a quarta característica dessa modalidade que, segun-
do Fleck (2017), direcionam-se ao foco narrativo e sua característica 
centralizada e ex-cêntrica e, também, ao emprego de uma linguagem 
amena, fluída e coloquial. No que tange à terceira característica, temos 
que Anita cubierta de arena (2003) utiliza-se de uma personagem de 
extração histórica parcialmente ex-cêntrica, pois o reconhecimento 
público de Anita Garibaldi é autêntico, a essa personalidade são 
atribuídas características de bravura e heroicidade. Contudo, se 
comparada a Giuseppe, sua representação fica à sombra dele, pois 
o reconhecimento histórico de Anita Garibaldi está estreitamente 
relacionado com o seu envolvimento com o marinheiro italiano. 

Tal percepção literária, que tem também seu respaldo histo-
riográfico com os estudos de Sharpe (1992), intenta reapresentar o 
passado pelo viés daquele a quem a história tradicional não se deteve. 
Para tanto, Sharpe (1992) estabelece o que denomina-se “A história 
vista de baixo” que 

[...] constitui uma abordagem da história ou um tipo dis-
tinto de história? O ponto pode ser enfocado de ambas 
as direções. Como abordagem, a história vista de baixo 
preenche comprovadamente duas funções importantes. 
A primeira é servir como um corretivo à história da elite, 
para mostrar que a batalha de Waterloo envolveu tanto o 
soldado Wheeler, quanto o Duque de Wellington, ou que o 
desenvolvimento econômico da Grã- Bretanha, que estava 
em plena atividade em 1815, envolveu o que Thompson des-
creveu como “a pobre e sangrenta infantaria da Revolução 
Industrial, sem cujo trabalho e perícia ela teria permanecido 
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uma hipótese não testada”. A segunda é que, oferecendo 
esta abordagem alternativa, a história vista de baixo abre a 
possibilidade de uma síntese mais rica da compreensão his-
tórica, de uma fusão da história da experiência do cotidiano 
das pessoas com a temática dos tipos mais tradicionais de 
história. (SHARPE, 1992, p. 53-54).

Com relação à obra em análise, é possível verificar que o romance 
aborda sua narrativa sob esse mesmo prisma, expondo as facetas da 
vida de Giuseppe e Anita que a historiografia não abordou, descons-
truindo as adjetivações heroicas atribuídas a ambas as personagens 
históricas. Nesse sentido, Giuseppe e Anita deixam de ser construídos 
como grandes heróis, para serem vistos sob uma perspectiva mais 
humanizadora, aproximando-os de sujeitos comuns. 

É importante ressaltarmos que Anita cubierta de arena (2003), ao 
mesmo tempo em que retira ambas as personagens de seus espaços 
de reconhecimento e exaltação, também denuncia, por sua liberdade 
poética, um assujeitamento de Anita com relação ao seu companheiro. 
Nesse romance, a intensidade do sentimento da protagonista por Ga-
ribaldi não encontra reciprocidade nele. Dessa forma, as atribulações 
que Anita está inserida e a resolução desses conflitos – seja a fuga em 
Curitibanos, o nascimento de seus filhos em condições desfavoráveis, 
a perda de sua filha, a constante ausência do companheiro – são 
méritos dela, de sua força e determinação. 

No que tange à utilização de uma linguagem fluída que, para 
Fleck (2017), distancia-se do barroquismo e dos experimentalismos 
linguísticos típicos dos novos romances históricos e das metafic-
ções historiográficas, verificamos que Anita cubierta de arena (2003) 
segue uma proposta mais amena, com um vocabulário que advém 
da contemporaneidade, aproximando, assim, o leitor dessa escrita 
romanesca.

Na sequência, verificamos que a quinta característica dessa 
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categoria diz respeito ao “emprego de estratégias escriturais bakhti-
nianas” (FLECK, 2017). Assim, nesse modelo de escrita, recursos 
como a dialogia, a polifonia, a intertextualidade e a paródia são ele-
mentos relevantes para que esse se constitua um romance histórico 
contemporâneo de mediação. Como aplicação do primeiro recurso, 
percebemos a valiosa construção dialógica realizada na ficção quando 
ela propõe um encontro, ainda que de modo indireto, entre Anita e 
Manuela uma vez que essas duas mulheres latino-americanas estive-
ram à frente de seu tempo e foram não somente amantes e corajosas 
companheiras de figuras ilustres das revoluções mais importantes 
de sua época que em muito se assemelham, mas elementos de reco-
nhecida importância no desenlace do fato histórico, ganhando maior 
espaço de expressão no gênero híbrido de história e ficção do que 
nos anais da história apenas. 

Verificamos, assim, que ao constituir um romance que reapre-
sente Anita com sua bravura, sua identidade e seu sentimento por 
Giuseppe, o narrador estabelece um diálogo com Manuela Saénz, 
que viveu uma experiência histórica análoga com Simón Bolívar. 
Dessa forma, a obra nos elucida uma construção dupla em que, ao 
mesmo que tempo que a história de uma é reapresentada a da outra 
também se delineia. 

No que tange ao recurso polifônico da narrativa, característica 
inerente à escrita romanesca, que consiste no uso de múltiplas vo-
zes inseridas no discurso ficcional, verificamos que a obra de Ortiz 
(2003) possibilita que o leitor entre em contato com distintos pontos 
de vista acerca de um mesmo evento histórico. O narrador chega a 
manifestar, explicitamente, que o lócus enunciativo da obra partiria 
de uma composição dupla – Giuseppe e Anita. Como podemos per-
ceber em: “Ahora es sólo la que escucha un relato de hombre traducido en 
mujer.”3(ORTIZ, 2003, p. 20). Desse modo, distintas são as possibili-

3 Nossa tradução livre: Agora é apenas aquele que ouve uma história de homem 
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dades de apreensão desse discurso híbrido. É possível averiguarmos 
a perspectiva da interlocutora de Giuseppe, do próprio Giuseppe, 
de Anita, da sogra de Anita, entre outros que já não ocupam a cen-
tralização do romance.

Com relação à intertextualidade, diversas são as manifestações 
desse recurso na escrita em questão, que tem como um de seus inten-
tos a elaboração de vínculos que enriqueçam a escrita, construindo 
uma relação dialógica entre o processo de escritura e leitura do texto. 
Assim, a partir de cada universo de hipertextos comuns que o leitor 
estabelece com a obra, mais plural se torna a significação do texto 
poético. 

Como exemplos desse recurso, a narrativa de Ortiz (2003) apre-
senta distintas relações intertextuais com textos e personagens consa-
grados historicamente, como, por exemplo, a biografia de Giuseppe 
Garibaldi – Memórias de Garibaldi – escrita por Alexandre Dumas. 

Garibaldi cuenta en sus Memorias: “En Paita desembarcamos, 
y nos quedamos un día, y fui hospedado en casa de una generosa 
Señora del país, que se encontraba en cama hacía años, porque 
había tenido un ataque apoplético en las piernas. Pasé parte del 
día junto al lecho de la Señora. Yo sobre un sofá; y aunque estu-
viese mejor de salud, me veía obligado a quedarme tenido y sin 
moverme. 4(ORTIZ, 2003, p. 11)

Dessa forma, o narrador, ao vincular sua escrita a uma obra 
consagrada e reconhecida, assinalando acontecimentos que a histó-
ria registrou para estabelecer a sua narrativa, confere ao texto um 

traduzido em mulher.
4 Nossa tradução livre: Garibaldi conta em suas Memórias: “Em Paita, 
desembarcamos e ficamos por um dia, e me hospedei na casa de uma generosa 
senhora do país, que estava de cama há anos, pois teve um derrame em suas 
pernas. Passei parte do dia junto à cama da senhora. Eu em um sofá; e, embora eu 
estivesse melhor em saúde, fui forçado a ficar e não me mover.”
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caráter mais realista, transmitindo ao leitor a ideia de que essa ficção 
histórica muito se aproxima do evento histórico de fato. 

Verificamos, ainda, outras duas relações intertextuais marcantes 
que dizem respeito a duas produções artísticas consagradas, como 
“Monalisa”, de Leonardo da Vinci (1452–1519) e o romance histórico 
I promessi sposi(1827), de Manzoni (1785–1873), como podemos ob-
servarem: “Siempre se ha preguntado de qué país habrá sacado Leonardo 
ese paisaje raro que está detrás de la Gioconda. Ahora lo sabe.”5 (ORTIZ, 
2003, p. 56) e, também, “Ya le ha contado de Mazzini. De la logia secreta 
donde ha jurado. De una novela, I promessi sposi, que ella va a devorar en 
cuanto pueda.”6 (ORTIZ, 2003, p. 57).

É possível depreender, por meio dessas manifestações intertex-
tuais, principalmente as duas últimas, a intelectualidade atribuída 
a Giuseppe que tinha conhecimento sobre produções artísticas e 
literárias consagradas mundialmente. Essa relação, portanto, reforça 
o caráter erudito conferido ao marinheiro pela historiografia oficial 
e que é corroborado nesses trechos pela ficção. Tal manifestação 
consiste nesse traço mediativo, uma vez que a criticidade existe, 
contudo, aspectos de estreito vínculo com a modalidade tradicional 
ainda se fazem presentes. 

Abordamos, em seguida, o aspecto paródico da obra que, 
criticamente, elabora uma construção ficcional a partir do hiper-
texto comum que é a história oficializada de Giuseppe e Anita, 
intentando lançar luzes a aspectos menos heroicos da trajetória do 
casal. O romance em análise crítica, assim, os apagamentos, em 
grande medida deliberados, de que a perspectiva histórica-tradi-

5 Nossa tradução livre: “Ele sempre se perguntou de que o país Leonardo tirou essa 
estranha paisagem atrás da Gioconda. Agora ele sabe.” (ORTIZ, 2003, p. 56).
6 Nossa tradução livre: Já lhe havia contado sobre Mazzini. Da casa secreta onde 
ele jurou. De um romance, I promessi sposi [Os noivos], que ela vai devorar assim 
que puder.
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cional faz uso, uma vez que um herói que abandona o corpo de 
sua mulher, e confere a outros o dever de sepultá-la, já apresenta, 
em sua vivência, algumas incongruências não ressaltadas pelo 
discurso oficial. 

Nesse sentido, a paródia, advinda da fase desconstrucionista, é 
utilizada aqui com a mesma finalidade, servir de espelho ao refletir 
aspectos “escurecidos” pela historiografia. Para Hutcheon (1985, 
p. 13) “a paródia é uma das formas mais importantes da moderna 
auto-reflexividade; é uma forma de discurso interartístico.” Por con-
sequência, uma narrativa que é híbrida por natureza, que entrelaça 
fluidamente história e ficção – a fim de promover uma discussão 
crítica –, não poderia deixar de fazer uso da paródia que é, por defi-
nição, a “repetição com distância crítica, que marca a diferença em 
vez da semelhança.” (HUTCHEON, 1985, p. 17). 

Desse modo, Anita cubierta de arena (2003) não objetiva reafirmar 
o passado, mas, ao utilizá-lo, propor uma reconfiguração de suas 
disposições. Esse discurso crítico e questionador proposto pelo nar-
rador, que deixa claro desde o título da obra a intenção de focalizar 
Anita – sua vida, seus desejos, seu amor e, principalmente, a sua 
morte – realiza-se por meio dessa escrita paródica. 

Por fim, a sexta característica do romance histórico contemporâ-
neo de mediação consiste na utilização de recursos metaficcionais na 
composição da obra. Na narrativa em questão, verificamos a utiliza-
ção desse diálogo com o leitor de forma bastante sutil. Constatamos, 
desse modo, apenas uma ocorrência mais explícita desse recurso que 
se manifesta na parte da narrativa de quando Giuseppe estava no 
Uruguai e seu prestígio e popularidade ascendiam. 

Dos meses antes, Rivera había querido recompensar a la Legión 
Italiana por su brillante desempeño (quién lo hubiera pensado: 
disciplinados por Anzani y conducidos a la pelea por Garibaldi, 



111

Entre a tradição e a desconstrução: a mulher heroína –  
Anita Cubierta de Arena, (2003), de Alícia Dujovne Ortiz

los tomadores de café se habían aguerrido) regalándoles tierras al 
norte del Uruguay.7 (ORTIZ, 2003, p. 138).

Nesse trecho metaficcional, verificamos que o próprio narrador, 
na intencionalidade de se aproximar de quem lê, tece um comentá-
rio, de tom coloquial, como se estivesse em um diálogo e chamasse 
a atenção à bravura daqueles que eram até pouco tempo apenas 
tomadores de café.

Depois de já havermos atestado a presença das especificidades 
da modalidade mediativa na obra de Ortiz (2003), assinalamos que 
essa ficcionalização apresenta-nos mais uma possibilidade de revi-
sionismo crítico. O narrador, ao focalizar Anita, Giuseppe e Manuela, 
busca, a todo o momento, não reiterar os anais históricos, mas trilhar 
por caminhos ainda não muito explorados, propondo visões distin-
tas que não glorificam ainda mais a personagem masculina, mas a 
colocam em xeque. 

Na obra de Ortiz (2003), Anita é a representação de uma mulher 
genuinamente latino-americana. Ela ama sua família, mas sua vida 
não se resume a isso, ela suplanta uma definição simplista, é a con-
junção da guerreira e da amante, é o amálgama das duas, ocupando, 
portanto, um entre-lugar, termo cunha por Silviano Santiago (2000), 
que posiciona o sujeito-latino americano nesse espaço ainda em 
processo de reconhecimento e valorização. Nele se reúnem as mais 
distintas manifestações culturais, a fim de estabelecer a sua própria, 
mestiça por natureza.

Dessa forma, acreditamos no potencial libertário da leitura de 
romances históricos que primam pela criticidade. Eles, pelo mate-
rial poético que lhes é inerente, captam a historicidade temporal e a 

7 Nossa tradução livre: Dois meses antes, Rivera queria recompensar a Legião 
italiana por sua brilhante atuação (quem teria pensado: disciplinado por Anzani e 
levado à luta por Garibaldi, bebedores de café tinham sido corajosos), dando-lhes 
terra no norte do Uruguai.
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reproduzem ao seu modo, sem grandes entraves documentais e/ou 
autorais. A composição poética liberta homens e mulheres da realida-
de “colonizada” em que, muitas vezes, encontram-se inseridos, pro-
porcionando-lhes um redirecionamento do olhar e da compreensão 
do contexto em que atuam como sujeitos de possíveis transformações.
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Resumen: El presente artículo se centra en la novela Colón a los ojos de Beatriz 
(2000), de Pedro Piqueras, resaltando algunas de las características de esta obra 
que la conjugan como una “novela histórica contemporánea de mediación”, nueva 
modalidad en el campo de las escrituras híbridas de historia y ficción, propuesta 
por Fleck (2017). En ella, hay una tendencia de conciliación entre las características 
más tradicionales del género amalgamadas a aquellas desconstruccionistas de la 
nueva novela histórica y de la metaficción historiográfica. Esta novela, insertada 
en la producción contemporánea de la poética del descubrimiento, remonta la 
realidad vivenciada por la mujer en la sociedad española del siglo XV y XVI, época 
marcada por la opresión femenina. En este contexto, se analiza la configuración 
del personaje histórico Beatriz Enríquez de Arana, compañera de Cristóbal Colón 
y madre de su segundo hijo, Hernando Colón. Por los pocos registros que de ella 
existen, parece ser de origen humilde y de descendencia judía, lo que puede haber 
llevado a su anonimato histórico. La revelación de ese lado oculto e ignorado de la 
historia es el gran desafío de este trabajo, una vez que se encuadra en las actuales 
producciones denominadas “novelas históricas contemporáneas de mediación”, 
que buscan representar perspectivas silenciadas y descuidadas por la historiografía, 
lo que despierta interés en el público lector, porque le permite descubrir nuevos 
matices de la historia.

Palabras clave: Literatura e Historia. Novela Histórica Contemporánea de Mediación. 
Poética del Descubrimiento. Colón a los ojos de Beatriz (2000).

Introdução

As transformações históricas sofridas pela humanidade ao 
longo dos séculos, os grandes eventos e personagens do passa-
do sempre encontraram tanto na literatura como na história um 
espaço marcado. Suas interpretações, mesmo distintas, apelam à 
memória (individual e coletiva) e ao modo subjetivo de selecionar 
e ordenar as informações. Partindo do pressuposto de que ambos, 
historiador e romancista, usam da linguagem para a elaboração 
de seus discursos, podemos dizer que história e literatura são 
possibilidades, embora cada qual com sua configuração específica, 
de interpretar os eventos do passado. Nesse sentido, destacam-se 
os fatos relacionados ao descobrimento da América, em 1492, por 
Cristóvão Colombo, como uma das temáticas mais exploradas na 
ficção histórica contemporânea. 
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Busca-se analisar, dentro do contexto das atuais relações entre 
literatura e história, os recursos utilizados pela ficção na releitura 
do passado histórico de Cristóvão Colombo presente no romance 
Colón a los ojos de Beatriz (2000), no qual o jornalista espanhol Pedro 
Piqueras, apresenta um novo ponto de vista, um filtro de informações 
peculiar para contar a história de Cristóvão Colombo quando esteve 
em peregrinação pela corte espanhola em busca de apoio financeiro 
para sua grandiosa empresa: os olhos de Beatriz Enríquez de Arana. 

Neste sentido, cabe lembrar que o Renascimento – época na 
qual se dá o evento histórico recriado pela ficção de Piqueras – foi, 
especialmente para as mulheres da sociedade espanhola, um período 
ainda bastante opressor. Tal situação deve-se ao fato de que elas se 
encontravam divididas em grupos bastante rígidos que delimitavam 
suas ações sociais, bem como a valorização que a sociedade lhes 
concedia. De tal modo, Álvarez (2002) cita o grupo das “perfeitas 
casadas” - mulheres donas de casa encarregadas de cuidar dos afa-
zeres domésticos e de criar filhos –; o grupo das monjas – normal-
mente mulheres respeitadas que não conseguiram casar-se no tempo 
adequado –; e, fora deste dois grupos, começam os marginalizados: 
o grupo das rameiras, das solteironas, das mestiças e das bruxas. 
Todas menosprezadas por não pertencerem às esferas consideradas 
superiores. Pedro Piqueras (2000), ao valer-se da visão e voz de uma 
mulher para recuperar o passado glorioso do Almirante Cristóvão 
Colombo, revela uma intenção desmistificadora deste passado 
registrado pela historiografia oficial, que ignora a importância da 
participação das mulheres nos episódios que antecederam ao gran-
de acontecimento da descoberta da América, bem como aos que a 
ele se sucederam. Verificar as perspectivas de abordagem que faz o 
autor aos registros históricos e a fruição que dá à arte imaginativa da 
ficção para compor sua obra é um exercício de releitura do passado 
reconstruído por meio de uma voz subalterna, anulada e esquecida, 
que, por meio do discurso ficcional, consegue mostrar as condições 
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existenciais da mulher no período renascentista espanhol. Analisar 
esta fase importante na história da humanidade – o descobrimento 
da América – pela visão de uma mulher, como é o caso que ocorre 
no romance Colón a los ojos de Beatriz, de Pedro Piqueras (2000) é uma 
tentativa singular capaz de agregar às visões já existentes, tanto em 
um como em outro campo de saber, novas contribuições.

Como este artigo se insere no atual contexto das relações entre 
Literatura e História, nos voltaremos, pois, às confluências entre esses 
discursos que encontram no romance histórico um espaço privilegia-
do de existência. Sendo assim, teremos a oportunidade de discorrer 
sobre as principais manifestações desta forma peculiar de narrativa 
híbrida e discutir, em linhas gerais, acerca da nova modalidade do 
gênero designada por Fleck (2007, 2017) de “romance histórico con-
temporâneo de mediação”.

Colón a los ojos de Beatriz (2000), por variadas razões, filia-se ao 
romance histórico contemporâneo de mediação. Como podemos ob-
servar, antes da configuração dos heróis e suas façanhas, esta forma 
mais atual do gênero busca representar as personagens históricas 
periféricas, excluídas ou marginalizadas pela historiografia (FLECK, 
2017). Por conseguinte, nossa intenção é refletir, principalmente, sobre 
a importância das leituras da história pela ficção, já que nelas há a 
possibilidade de reler o passado utilizando-se de visões excluídas do 
discurso oficial, além da participação e da importância das mulheres 
nos eventos históricos em que se inserem.

Literatura e história: uma discussão sobre a evolução do gênero 
romance histórico

Na contemporaneidade, Literatura e História são vistas como 
universos distintos devido ao conceito básico que as configura: à 
História cabe o rigor, a fidelidade, a exatidão, pois é uma ciência; 
e à Literatura compete a fantasia, a imaginação, já que ela é arte. 
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Contudo, sabemos que as fronteiras que separam os territórios da 
História e da Literatura têm sido permeáveis ao longo dos tempos. 

Conforme aponta Fleck (2006), na atualidade já se aceita, sem 
maiores dificuldades, o fato de que literatura e história se nutrem do 
passado o qual buscam registrar através de seus discursos próprios, 
diferenciando-se apenas nos âmbitos da pragmática. Nesse sentido, 
tais discursos podem ser considerados, na hipótese da inexistência 
de uma completa imparcialidade e objetividade, conforme defende 
Barthes (1988), como sendo frutos da interpretação particular dos 
fatos deste passado, filtrados pelo historiador ou romancista. São, 
portanto, construções de linguagem, vistas sob óticas diferentes, 
com finalidades e objetivos distintos, mas que apontam para uma 
mesma direção: manter vivas as experiências humanas e transmiti-las 
às gerações futuras. 

A narrativa histórica e a ficcional, acabam interagindo e se 
entrosam como formas de linguagem, sendo ambas sintéticas e re-
capitulativas e, de acordo com outra teórica, Linda Hutcheon (1991), 
ambas podem ser consideradas construções discursivas. Elas têm nas 
atividades humanas o seu objeto. Deste modo, o caráter científico da 
narrativa histórica não suprime a sua base narrativa, seu nexo com 
a ficcionalidade. Já a narrativa ficcional, pela recriação artística dos 
fatos, permeia o conhecimento da história. 

Destaca-se, neste campo de produção textual de caráter híbrido, 
o gênero romance histórico que, segundo Fleck (2006, p. 37): “aparece 
como palco de um dos mais significativos encontros entre ambas as 
áreas”. O romance histórico é, portanto, um texto literário que usa 
do discurso histórico na medida em que é próprio da sua essência 
a conjugação da ficcionalidade inerente ao romance e de uma certa 
verdade advinda da História.

Compreendemos a importância de se abordar os estudos refe-
rentes a este gênero, pois, constata-se que a ficção consegue, muitas 
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vezes, tornar coerentes fatos históricos que a própria historiografia 
não consegue definir, pois a realidade possui várias facetas, e o ro-
mance pode interpretá-las a partir da imaginação. (BURKE, 1997)

Com relação ao romance histórico, também podemos citar os 
estudos de Lukács (1977) – o primeiro teórico a escrever sobre esse 
gênero em La novela histórica. Nela aborda seu surgimento e evolução, 
partindo da obra do inglês Walter Scott Waverley (1814) e Ivanhoe 
(1819), esta última sendo o embrião revolucionário do próprio gêne-
ro. Desse modo, o romance histórico passa a ser em toda a Europa 
e América Latina um gênero muito popular. Mata Indurán (1995, p. 
24) lembra que este pode ser considerado um gênero genuinamente 
romântico, pois conserva a estrutura da aventura como estratégia para 
interessar ao leitor, porém combina-o com cenários históricos, a tal 
ponto de afirmar que “la imaginación romántica hizo ser historiadores a 
los novelistas y novelistas a los historiadores”.

Tomando-se a obra de Amado Alonso (1984, p. 32), podemos dis-
cernir alguns dos elementos que definem os paradigmas tradicionais 
dessa narrativa que, como visto anteriormente, foi estabelecido por 
Walter Scott. Dentre eles estão: a informação histórica como plano de 
fundo; a cor local; o exotismo; a atenção ao exterior sacrificando algo 
do interior; a evocação de civilizações e de sociedades diferentes ou 
desaparecidas; os sentimentos não individuais e sim coletivos; traba-
lham-se tipos e não indivíduos; e a história central, diferentemente 
da tragédia e epopeia, é inventada.

Cabe ainda citar o escritor venezuelano Alexis Márquez Rodrí-
guez (1991), uma vez que acrescenta outros aspectos do romance his-
tórico, além dos já mencionados por Amado Alonso, como a distância 
cronológica do narrador em relação ao romancista e o episódio de 
amor fictício trágico, sem deixar de afirmar que o contexto histórico 
precisa ser um elemento primordial na configuração da trama e das 
personagens. 
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A teórica espanhola Fernández Prieto (2003), a esse respeito, 
afirma que a intenção primordial do romance histórico tradicional 
que segue os parâmetros scottianos é a de fazer com que os leito-
res conheçam de uma forma amena aspectos do passado histórico 
nacional. Além desta caracterização, o romance histórico, nessa 
sua vertente tradicional, vai servir como um bom auxiliar da his-
toriografia reafirmando o discurso histórico oficial. Nele, segundo 
esboça Mata Indurán (1995, p. 22) “no se altera los acontecimientos 
históricos; simplemente, muestra la historia como ‘destino popular’”. 
Logo, o público leitor pode, por meio da leitura dessa modalidade 
do romance histórico, saciar a sua sede de conhecimentos de histó-
ria. Tal possibilidade foi sempre explorada por escritores espanhóis 
ao se voltarem para a temática do descobrimento da América. 
Assim, a versão oficial do passado heroico de Colombo, registrada 
na historiografia oficial, ganhou durante muito tempo, na ficção, o 
aval dos romancistas espanhóis que, pela arte literária, celebraram 
seus grandes heróis.

Conforme avançamos nesta análise do gênero romance histórico, 
nos deparamos com as transformações que ocorreram, principalmen-
te na produção latino-americana. O crítico uruguaio Fernando Aínsa, 
em seu artigo La nueva histórica latino-americana (1991), apresenta 
dez principais características que diferenciam a escrita de romances 
latino-americanos dos demais expoentes do gênero. Dentre elas, 
destaca-se o objetivo de dar voz a tudo o que foi negado, silenciado 
ou perseguido pela história, permitindo, assim, uma multiplicidade 
de versões da mesma. 

Por conseguinte, Seymor Menton (1993), sintetiza as caracte-
rísticas do novo romance histórico em seis aspectos fundamentais, 
dentre eles: a impossibilidade de conhecer a verdade histórica; a 
distorção da história; a ficcionalização de personagens históricos bem 
conhecidos; a presença de metaficcção; o uso da intertextualidade; 
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e a presença de  conceitos bakhtinianos de dialogia, carnavalização, 
paródia e heteroglossia.

Já a metaficção historiográfica, conforme expõe Linda Hutcheon 
(1991), é uma modalidade de escrita híbrida na qual a metaficção 
constitui-se num nível de sentido global do texto, determinado 
também a sua estrutura e as opções narrativas. Nela, o narrador vai 
contar como se deu o processo de criação da história. Além disso, o 
romance fala de si mesmo, o narrador manipula o material histórico e 
explicita ao leitor como ele faz as seleções dos fatos. Assim, ao valer-se 
dos procedimentos metanarrativos, o romancista vai questionar ou 
diluir as fronteiras entre história e ficção, evidenciando que tanto a 
ficção como a escrita da história, são identificadas como construtos 
discursivos, diferenciáveis apenas em seus sentidos pragmáticos. 
Conforme aponta Marco Aurélio Larios (1997), a moderna metafic-
ção não é mais uma volta nostálgica a um passado idealizado pelo 
romancista, nem sequer uma negação do passado ou sua recupera-
ção em nome, unicamente, de um novo futuro, mas uma forma de 
“presentificar” a problemática e, assim, realizar um intenso diálogo 
com este passado registrado pela história oficial, que sempre foi 
apresentada como “verdade”. 

Na atualidade, contudo, percebe-se, segundo os estudos de Fleck 
(2007, p. 162), uma tendência de “mediação” entre as características 
mais tradicionais do gênero com aquelas desconstrucionistas do novo 
romance histórico e da metaficção historiográfica. Estas narrativas se 
caracterizam principalmente pelo fazer narrativo menos complexo, 
mas que continuam realizando uma leitura crítica do passado. Surge 
assim, o que o pesquisador classifica de romance histórico contempo-
râneo de mediação, uma modalidade de romance histórico que não 
abandona a proposta de uma leitura crítica do passado, porém, torna a 
narrativa mais linear e menos multiperspectivista, ao valorizar alguns 
dos recursos utilizados pelo romance histórico tradicional, unindo-os 
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a um uso mais moderado dos recursos altamente desconstrucionistas 
do novo romance histórico.

Para Fleck (2017), desde as primeiras produções de Walter Scott, 
o qual teve início em 1814 até nossos dias, o romance histórico sofreu 
diversas modificações e, de acordo com sua proposição, essas obras 
híbridas de história e ficção podem ser agrupadas em diferentes 
modalidades, as quais possuem ideologias, recursos escriturais e 
linguísticos próprios. Nesse sentido, distingue três fases: 

a primeira é a acrítica – na qual há uma interação dos discur-
sos histórico e ficcional na exaltação dos heróis do passado 
–, a segunda é a crítica e desconstrucionista – momento de 
enfrentamento entre o discurso exaltador da história e o 
desmistificador da ficção –, e a terceira, e mais atual, é a fase 
mediativa – na qual prevalece a criticidade na releitura do 
passado pela ficção, mas ocorre uma mescla entre as carac-
terísticas das escritas tradicionais e as desconstrucionistas. 
(FLECK, 2017, p. 22).

Em relação à esta terceira fase do romance histórico – a qual nos 
interessa em particular –, compreende-se que deva ter surgido como 
uma reação contrária aos ditames altamente desconstrucionistas e 
complexos do período do boom, ou seja, do novo romance histórico e 
da metaficção historiográfica. A nova geração de escritores do pós-boom, 
deu-se conta que tais romances eram extremante complexos e reque-
riam um leitor especializado. Seguindo uma proposta conciliadora en-
tre a tradição e a renovação, surge o romance histórico contemporâneo 
de medição. Entre suas características, destacam-se: 1. A releitura crítica 
do passado e a construção da verossimilhança; 2. Linearidade crono-
lógica de acordo com o evento histórico; 3. O foco narrativo único e 
perspectivas marginalizadas da história; 4. Uso de uma linguagem mais 
simples e coloquial; 5. Emprego de estratégias escriturais bakhtinianas; 
6. Presença de recursos metanarrativos, ou comentários do narrador 
sobre o processo de escritura da obra. (FLECK, 2017).
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Ao amalgamar as características fundamentais das modalida-
des anteriores, o romance histórico contemporâneo de mediação 
“possibilita ao leitor orientar-se melhor no tempo, no espaço e na 
sequência lógica das ações, sem que isso exija dele um esforço exaus-
tivo na reconfiguração da estrutura imaginada”. (FLECK, 2017, p. 
113). Além disso, ao valer-se de uma linguagem mais simplificada, 
essa modalidade aproxima-se ao leitor comum, mais jovem e menos 
requintado, o que pode favorecer na formação de leitores críticos em 
nossa sociedade. 

Partindo desta premissa, a seguir, vamos proceder a análise de 
uma obra representativa do conjunto atual de romances históricos 
contemporâneos de mediação, procurando evidenciar como essa 
modalidade reflete as diferenças peculiares entre as escritas mais 
tradicionais e as desconstrucionistas já mencionadas anteriormente. 
A obra Colón a los ojos de Beatriz (2000), de Pedro Piqueras, se encontra 
inserida na temática do descobrimento da América. Nela, temos a pos-
sibilidade de rever certas “verdades” registradas pela historiografia. 
Sua análise consiste, pois, em um estudo enriquecedor a respeito da 
produção de romances históricos contemporâneos de mediação, já 
que a perspectiva eleita pelo romancista dá voz a uma personagem 
não-convencional, que reivindica, pela arte literária, o seu espaço 
junto àquele que foi um dos homens mais celebrados de sua época. 

Colón a los ojos de Beatriz (2000), de Pedro Piqueras: um romance 
histórico contemporâneo de mediação

A obra de Pedro Piqueras (2000), Colón a los ojos de Beatriz, recria o 
período da peregrinação de Cristóvão Colombo pela corte espanhola 
em busca de apoio a seu projeto de navegação rumo ao oriente, cru-
zando o atlântico, até parte da história após a sua morte. Tal recons-
trução da história dá-se sob a perspectiva e o ponto de vista de Beatriz 
Enríquez de Arana. Ao conferir à obra uma perspectiva periférica, 



123

Colón a los ojos de Beatriz (2000), de Pedro Piqueras: uma visão feminina da  
história sob as premissas do romance histórico contemporâneo de mediação

podemos vislumbrar uma das principais características do romance 
histórico contemporâneo de mediação – o foco narrativo único, com 
personagens ex-cêntricas, ancoradas em narradores-personagens 
antes vistos como secundários, excluídos do discurso historiográfico.

Os olhos e a voz de Beatriz transmitem, por meio de técnicas 
narrativas selecionadas, as impressões de alguns dos mais impor-
tantes eventos históricos da humanidade e especialmente da história 
da Espanha ainda medieval, caminhando para o Renascimento, que 
acaba incluindo em seus domínios grande parte do continente ame-
ricano. Sob a ótica e lembranças de Beatriz, remontam-se ambiente 
e atmosfera, hábitos e costumes desta época. 

Além de fatos corriqueiros, são descritos grandes eventos 
históricos neste ato de recordar o passado. Estas falas do narrador, 
proferidas pelas personagens, estão imbuídas de um discurso que 
ressalta a importância de grandes nomes da história da Espanha, 
especialmente os reis Fernando e Isabel e outros próximos a eles, 
bem como o convívio íntimo de Beatriz com o Almirante.

Estruturalmente o romance compõe-se de Agradecimentos, 
Prólogo e vinte capítulos, enumerados do segundo ao penúltimo. 
Em linhas gerais, o romance começa a narrativa a partir do momento 
em que a personagem já está na evidência da morte, no presente da 
narrativa. Em seguida, inicia uma retrospectiva memorialística pela 
qual traça a sua trajetória ao lado de Colombo para, no final, voltar 
ao presente da narrativa em seus últimos instantes de vida.

O romancista, por não haver menções sobre esta relação na 
biografia feita por Fernando Colombo, conseguiu manter-se dentro 
do campo da verossimilhança, criando a seu modo e conforme sua 
imaginação, muitos dos possíveis segredos que a história preferiu não 
apresentar sobre esta relação. Dessa forma, o romance proporciona ao 
leitor uma nova forma de ver o homem e os feitos por ele realizados. 
De fato, podemos perceber na contracapa da obra: “Beatriz narra la 
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historia oculta en la vida del navegante, desvela los misterios de su persona-
lidad, las intrigas para alcanzar la gloria y los pormenores de sus viajes a las 
Índias”, sendo, pois, Beatriz a personagem ideal para tal propósito.

No prólogo, ainda espaço reservado ao autor, vê-se uma rápida 
retomada dos feitos realizados por Colombo e sua relação com Beatriz 
Enríquez de Arana. O autor comenta, neste espaço, que é possível 
supor que os fatos históricos referentes ao descobrimento da Amé-
rica talvez não tivessem ocorrido da mesma forma sem a presença 
de personagens secundários, como é o caso de Beatriz. Além disso, 
esta mulher se tornou um forte ponto de apoio para Colombo. Sua 
relação com ela pode ter contribuído, como já dissemos, para que ele 
não se deslocasse para outros reinos europeus em busca de apoio 
para seu projeto. Contudo, em consequência da fama e das muitas 
ocupações posteriores ao descobrimento, Colombo se afasta de Bea-
triz, e seu filho é levado à corte para ser educado junto aos infantes 
e descendentes nobres. 

Sobre essa condição de abandonada, ressalta Piqueras (2000, p. 
14) “la soledad y la pobreza persiguen a la que fue compañera del descu-
bridor”. Ao fazer estas análises e interpretações dos fatos históricos 
constituintes da trama, o autor busca evidenciar, pelo discurso ana-
lítico que adota, a importância de Beatriz Enríquez de Arana nos 
sucessos alcançados por Cristóvão Colombo.

Piqueras (2000) adverte neste mesmo prólogo, inclusive, seu 
respeito profundo pela história e historiadores, de modo que afirma 
serem as páginas da obra uma tentativa de resgatar a memória de 
alguém que viveu de muito perto os grandes acontecimentos que 
rodearam a vida de Cristóvão Colombo. Seu objetivo maior, como 
podemos perceber em suas palavras, não será a de questionar ou 
de criticar a história e sim o de recriar um fato histórico o mais fiel 
possível. Desta maneira, evidencia-se a fidelidade e o respeito de 
escritores espanhóis com relação à poética do descobrimento. Nesta 
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atitude de não se opor à história, o autor se mostra favorável a uma 
das principais características do modelo tradicional de romance 
histórico, que é a não alteração dos fatos registrados pela história, 
conforme afirma Mata Indurán (1995). 

Partindo desta introdução, iniciamos a análise das técnicas e 
estratégias narrativas utilizadas na obra de Piqueras (2000), para 
recriar as relações que sua personagem teve ao lado do Almirante 
durante o tempo mais decisivo de sua jornada, bem como com rela-
ção ao mundo que a cerca. Sendo assim, no presente da narrativa, o 
romance se abre com a descrição de Beatriz, em seu leito de morte, 
esperando seu confessor:

Son las seis de la tarde. El confesor se retrasa. Siempre tardan 
aquellos a quienes se necesita con urgência. Por la ventana en-
tran los últimos rayos de sol, y espero. Estas cuatro paredes tan 
blancas, tan desnudas, van a ser mi última morada. (PIQUERAS, 
2000, p. 15). 

Assim como em Vigilia del Almirante (1992), de Augusto Roa 
Bastos, o narrador retrata a trajetória de vida da personagem ao 
revés, da morte para a vida, a metáfora da vigília que consiste em 
repassar episódios marcantes da existência, um momento de con-
fissão, característica típica da metaficcção historiográfica – o tempo 
cíclico –, que de modo mais equilibrado aparece também nas obras 
de caráter mediativo.

Beatriz Enríquez de Arana como voz enunciadora do discurso, 
em sua agonia final, decide confessar seus pecados e olhar sem rancor 
e sem ódio para o passado: “Es tiempo de confesar los pecados, de mirar 
atrás sin resquemor, sin ódio”. (PIQUERAS, 2000, p. 15). Tal revisão do 
passado anunciada pelo narrador, ao empregar uma singela analepse, 
se enquadra dentro de uma das características mediativas, a manipu-
lação temporal, que objetiva, neste caso, localizar o leitor no tempo 
e no espaço narrativo. Em seguida o narrador afirma:
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Bendita sea la memoria que nos permite entornar los ojos y 
eliminar contornos oscuros del pasado. Benditos sean también 
aquellos recuerdos amables, esas imágenes rescatadas de 
tanta inmundicia como tuve que sufrir, de tantas soledades. 
(PIQUERAS, 2000, p. 15). 

Vemos, nesta citação, que o narrador estabelece desde o prin-
cípio sua intenção de filtrar as informações mais amáveis e felizes 
retidas na memória. Porém, ao reviver sua história, também recorda 
os sofrimentos e solidões pelas quais teve que passar. A técnica que 
se utilizará, portanto, será o relato das memórias da personagem, 
como se expressa na citação a seguir:

Hay quien llega al mundo y tiene una vida plena de dicha. Yo 
vine para llorar, para estar sola. Pero no quiero pensar en ello, no. 
Quiero retener otros momentos; aquellos que merecieron la pena, 
aquellos que recreados, vestidos y adornados hacen del pasado un 
tiempo feliz. Intento hacer recuento de mis actos, de mi paso por 
este mundo, mientras escucho los siseos de la estancia contigua. 
(PIQUIERAS, 2000, p. 16).

Esta atitude do narrador de evitar os momentos amargos e de 
reter os que recriados, vestidos e adornados, fazem do passado um 
tempo feliz, revela uma posição idealizada e não crítica do passado 
que se estenderá ao longo de seu discurso e, também, na reconstru-
ção do passado por ele empreendido. Contudo, embora o discurso 
do narrador carregue ao longo da narrativa uma visão romântica do 
passado, revela: “siempre estuve cerca de la gloria mundana como quien 
observa la danza tras unas cortinas”. (PIQUERAS, 2000, p. 17). 

Desse modo, a personagem se mostra consciente ao revelar sua 
posição nesta grande façanha da história como alguém que sempre 
esteve à margem. Neste fluxo de suas memórias imprime, também, 
as primeiras descrições de Colombo cheias de antagonismos: “He sido 
la mujer, que no esposa, de un hombre grande, tenaz, ambicioso, bondadoso, 
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cruel, esquivo y cariñoso a veces”. (PIQUERAS, 2000, p. 17). Relativizar 
o caráter do herói, por meio do emprego de antíteses, é também uma 
forma que a narrativa romanesca encontra para desmistificar as per-
sonagens históricas e estabelecer uma crítica do passado, neste caso, 
um Colombo mais humano e contraditório.

Podemos perceber, contudo, a importância de seu papel na vida 
do grande Almirante, e a consciência que a personagem demonstra 
ter do espaço que nela ocupa:

Le di un hijo y compaña, cuando no sosiego y ánimos. Le di caricias 
y desvelos y me sentí de sobra pagada con una mirada, con una 
sonrisa, con un gesto. Fui prudente como un cuerpo etéreo al que 
se llama y viene, al que se despide y va. Estuve cuando fui deseada 
y desaparecí cuando así él lo quiso. (PIQUERAS, 2000, p. 17).

Tal descrição demonstra nitidamente uma conformidade com a 
condição vigente da mulher do Renascimento espanhol, retratada nos 
estudos do já mencionado Fernández Álvarez (2002). Como podemos 
perceber nas passagens acima, Beatriz, sendo mulher de um simples 
navegante estrangeiro, que passa subitamente a ser celebrado pelas 
grandes façanhas de descobrimento, não era permitida, nas esferas 
que então passou a transitar Colombo, ter voz ou direito de se ma-
nifestar como a mulher e mãe do seu filho que era. Embora Beatriz, 
como personagem na ficção, nada mais revela do que já se sabe pela 
historiografia, deixa desvelar, por meio da linguagem metafórica que 
utiliza, que esteve ao lado do homem quando ele a necessitou, e foi 
descartada quando o mesmo alcançou os objetivos de sua empreitada.

Por conseguinte, a trama se organiza de acordo com as idas e 
vindas de Colombo a Córdoba. A crescente solidão da protagonista, 
decorrente das muitas viagens de Colombo, vai ser justificada pelo 
empenho maior do navegante em seguir os reis em todas as cidades 
por onde passam. Colombo, ao retornar de uma de suas viagens com 
a corte espanhola, explica a Beatriz o motivo de sua ausência: “[...] 
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me he convertido en la sombra de los reyes. Les he seguido a todos aquellos 
lugares a los que con su corte fueron. [...] Durante este tiempo he sido un 
cortesano más y hasta he recibido pagos por cuenta de la reina [...]”. (PI-
QUERAS, 2000, p. 55). Conforme enseja o relato, mesmo persistente 
em seu projeto, o Almirante se vê como um cortesão a mais dos 
reis, o que, em consequência, desconstrói seu caráter heróico e sua 
importância no processo do descobrimento. Percebemos que, no 
processo de construção/desconstrução da história, evidencia-se uma 
transferência do heroísmo maior para o Estado espanhol e seus reis, 
Fernando e Isabel, em detrimento do potencial heróico de Colombo. 

Seguindo a narrativa, num reencontro entre Beatriz e Blanca, sua 
amiga de infância, é tratada a questão referente aos judeus – motivo 
bastante recorrente da obra –, na qual o narrador relata, principal-
mente, as atrocidades feitas pela Inquisição no século XV. Na trama, 
Blanca relata a história de seu tio Rubén e todos de sua família que 
foram submetidos a terríveis torturas e levados à fogueira pela In-
quisição. Aflita, Blanca também relata que seu irmão fora delatado 
por alguns vizinhos, acusado de praticar às escondidas o judaísmo. 
Temerosa de que seu irmão também fosse condenado à fogueira, 
narra-se que Blanca

[...] tenía el rostro mudado. El pavor inundaba sus pequeños y, 
hasta ese momento, risueños ojos claros. Blanca temblaba como 
una flor movida por el viento, como si un espectro invisible le hu-
biera anunciado tremendo presagio. (PIQUERAS, 2000, p. 64). 

Em momento algum as ações dos Reis Católicos são questionadas 
por qualquer personagem da obra, pois os fatos descritos durante 
a narrativa são apenas apresentados, legitimados e justificados pelo 
discurso poético que se une às correntes históricas exaltadoras dos 
empreendimentos feitos pelo Estado espanhol de Fernando e Isabel. 
Todos esses relatos encontram respaldo histórico, e a voz enunciadora 
busca, desse modo, dar-lhes o aval da verossimilhança, característica 
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recorrente da modalidade de romance histórico contemporâneo de 
mediação. Ficam nítidas, porém, as atrocidades feitas pela Igreja e 
pelos reis, mesmo que indiretamente.

Somente no capítulo seis o romance se distancia um pouco do 
cerco histórico ao narrar fatos não mencionados pela historiografia 
oficial, embora plausíveis, acerca do cotidiano das personagens, ou 
mesmo na recriação do ambiente. Neste capítulo, o narrador trata de 
explicar como entrou na vida adulta. Assim, relata que, ainda mo-
rando na casa de seus tios e se encontrando com Colombo na pensão 
onde se hospeda em Córdoba, Beatriz descobre que está grávida. 
Passados alguns dias, a personagem comenta com seus tios sobre 
suas relações com o navegante. Tal decisão não repercutiu de modo 
muito positivo, de tal modo que seus tios acharam mais conveniente 
que ela saísse daquela casa. A personagem procedeu como era de 
se esperar. Assim, o romance, ainda que se desvie, neste capítulo, 
da história de Colombo e dos assuntos que o cercam, não foge aos 
valores e costumes vigentes da época.

Na sequência do enredo, de forma bastante interessante, reto-
ma-se a questão dos judeus na descrição da matança do porco. De 
acordo com o narrador, essa festa era realizada somente no entorno 
da família, mas, com tantos judeus conversos, tornou-se praticamente 
uma tradição e uma festa para os amigos e para toda a vizinhança. 
Trata-se, conforme o relato, “[...] de que muchos vean y sean testigos de 
cómo los cristianos nuevos comen aquello que las leyes judaicas tenían por 
norma prohibida.” (PIQUERAS, 2000, p. 81). Sobre essa nova tradição, 
também, a personagem chega a declarar, com certo tom de ironia, 
revelando sua posição crítica, que: “Los pobres cerdos son, al fin, de esa 
manera, las víctimas por la conversión que tanto desea nuestra buena reina 
doña Isabel.” (PIQUERAS, 2000, p. 81).  

Posteriormente, o narrador descreve o nascimento de Fernando 
Colombo, ressaltando a imagem de bom pai do navegante. Todavia, o 
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entusiasmo emitido se esvaece, e a protagonista, que já sonhava com 
uma família unida e aos moldes da época, recorda-se da posição em 
que se encontra na vida do Almirante: “Primero su aventura, después 
sus hijos y sus hermanos y seguidamente los reyes y quienes ayuda pudieran 
prestarle. Y más atrás, yo misma.” (PIQUERAS, 2000, p. 101). 

Ao avançar a narrativa, o narrador descreve seu abandono por 
parte de Colombo, evidenciando, no momento que o reencontrou, 
como a relação tomava outros rumos: “Dimos esos pasos como dos desco-
nocidos a quienes el destino obliga a estar juntos en un determinado momento 
de sus vidas, sin que nada tengan en común.” (PIQUERAS, 2000, p. 160). 
Assim, seu filho é levado para viver na corte, a fim de ser instruído 
e educado juntamente com os filhos do rei, o que Beatriz consentiu, 
à causa do discurso persuasivo e convincente do Almirante. A pro-
tagonista, estando novamente desiludida, mostra-se pela primeira 
vez profundamente enraivecida por não rever seu filho: “¿No tengo 
derecho acaso a ser la madre que fui y que soy en tanto que mi hijo vive y 
no es finado como el de la reina? Mi hijo vive, Ana, y a mí me impiden ser 
su madre”. (PIQUERAS, 2000, p. 170).

Seguindo a crononologia histórica, Beatriz é informada da 
morte de Colombo por uma carta enviada por seu filho Diego, que 
cita o pedido que fizera seu pai de que se encarregasse dela depois 
de sua morte. Diante dessa notícia, a personagem confessa: “Ni una 
sola lágrima escapó de mis ojos, secos de tanto sufrimiento.” (PIQUERAS, 
2000, p. 185). 

A narrativa, em seguida, contempla fatos históricos ainda viven-
ciados por Beatriz, como as mortes da rainha e do rei, a Guerra das 
Comunidades, a Revolta dos Encobertos, bem como a passagem de 
seu filho Fernando para os serviços de Don Carlos e as instabilidades 
do reino espanhol após a morte dos Reis Católicos. Por fim, surgem 
os problemas de saúde de Beatriz, que acaba acamada, sempre acom-
panhada de Ana, sua criada, passando a um estado de debilidade 
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completa. Neste ponto, Beatriz se encontra no princípio da narrativa 
e no último capítulo da obra, Adiós, Córdoba, adiós.

De volta ao presente da narrativa, Beatriz recebe o golpe final 
que, como vemos, vem da Igreja nas palavras do sacerdote confessor: 
“Debes pedir perdón por haber vivido en pecado. Por concebir un hijo sin el 
Santo Sacramento del matrimonio y por arrastrar en vida esa deshonra e in-
sulto para la iglesia. Dios, que te ve en esta hora, está dispuesto a perdonarte.” 
(PIQUERAS, 2000, p. 213). Beatriz, diante dessas palavras acusadoras 
do sacerdote, só consegue pensar: “[...] no puedo arrepentirme de aquello 
que quise, de aquello que fue bueno...” (PIQUERAS, 2000, p. 215). Beatriz 
somente consegue expressar o que sente neste último esforço e, ao 
que tudo indica, não foi entendida pelo sacerdote. Na hora da morte, 
Beatriz realiza o seu desejo, expresso no início da retrospectiva, de 
rever seu filho Fernando e o amor de sua vida, Cristóvão Colombo: 
“No respiro. Me muero... Señor, mi Hernando. Cristóbal.” (PIQUERAS, 
2000, p. 218).

Considerações finais

Apesar da submissão aos modelos exaltadores de heróis na-
cionais, típica do discurso ficcional espanhol sobre a temática do 
descobrimento, há, na obra de Piqueras (2000), uma reordenação e 
seleção dos fatos por um viés de caráter pessoal e subjetivo, voltado 
a uma perspectiva normalmente excluída, inclusive, dessa produção 
narrativa: a visão feminina sobre os importantes fatos históricos que 
revolucionaram o mundo. Isso garante à obra uma reformulação da 
história, embora não haja nela qualquer crítica às ações do Estado 
espanhol; pelo contrário, há, sim, apologia a todas as ações advindas 
da rainha de Castela e do rei de Aragão. Contudo, o ponto de vista 
escolhido gera imagens de Colombo sob uma perspectiva ignorada 
pelo discurso oficial, aparecendo, inclusive, alguns traços negativos 
de sua personalidade. 
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Com relação à análise que procedemos da obra, cabe ressaltar 
que, apesar do teor crítico estar voltado muito mais para um processo 
crítico de leitura, são visíveis os recursos escriturais que a configuram 
como sendo um romance histórico contemporâneo de mediação. Den-
tre eles, destacam-se: a construção da verossimilhança ao adotar uma 
narrativa linear ajustada a cronologia dos eventos históricos, ou seja, 
o fluxo de memória da protagonista na reconstrução de seu passado 
ao lado do navegante; a linguagem simples e acessível, próxima ao 
leitor hispano-falante; a manipulação temporal da narrativa com o 
uso de analepses singelas, uma vez o presente da narrativa parte 
da agonia final de Beatriz; o discurso irônico, graças a utilização de 
metáforas e antíteses, principalmente ao descrever Colombo e suas 
impressões sobre seu papel restrito na história; bem como a utiliza-
ção de uma visão deliberadamente excluída dos registros históricos 
hegemônicos, neste caso, de uma mulher. 
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Entrevista com o romancista histórico 
José Almeida Junior, autor dos romances 
Última Hora e O Homem que odiava 
Machado de Assis. Encontro na Livraria 
Cultura- Casa Shopping - Brasília – DF, 
no dia 25 de junho de 2019

Concedida ao pesquisador Cristiano Mello de Oliveira (Doutor em Lite-
ratura Brasileira – UFSC) 

Sobre o escritor José Almeida Junior (breve descrição por Cristiano 
Mello):

Homem alto e sereno, estatura forte e robusta, formado em 
Direito pela UERN, defensor público no Distrito Federal, escritor e 
amante da Literatura Brasileira, o potiguar José Almeida Junior é o 
novo talento das Letras no Brasil. Casado e pai de dois filhos, radicado 
em Brasília há muitos anos, o escritor é visto com bastante frequência 
nas feiras literárias e reuniões com escritores em várias cidades do 
território brasileiro. Acostumado a utilizar as redes sociais para di-
vulgar sua obra e angariar leitores pelo Brasil afora, Almeida mantém 
um forte interesse por assuntos ligados à cidadania, à política e à 
História nacional ampliando sua audiência no seu canal no Youtube. 
Ganhador do Prêmio Sesc Literatura, em 2017, ele se destacou com 
o romance histórico Última Hora, cujo enredo narrado em primeira 
pessoa, conta a história do protagonista Marcos, homem imbuído 
de uma forte personalidade revolucionária. Jornalista e pai de fa-
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mília, o personagem pode ser considerado a metonímia dos vários 
homens que batalharam nos bastidores da imprensa carioca durante 
o período político de Getúlio Vargas na década de 1950. Longe de 
descrevermos a biografia completa de Almeida Junior, é importante 
que possamos levar em conta a sua recente produção literária. Em 
uma tarde de sábado, na cidade de Brasília, tive a oportunidade de 
conhecê-lo e juntos trocarmos muitas ideias sobre literatura, criação 
literária e o mercado dos livros. O nosso encontro foi na Livraria 
Cultura, local bastante profícuo para conversarmos e tomarmos um 
café, rodeado pelo universo dos livros. Na ocasião, José me falou das 
suas preferências literárias, expondo como nasceu o seu gosto pela 
Literatura e a paixão que ainda pretende exercer por muitos anos. 
Durante a conversa, o autor também me presenteou e autografou 
com o seu novo romance histórico O Homem que odiava Machado de 
Assis.  De volta à minha cidade, fiz o convite ao autor e a entrevista 
foi concedida por e-mail. O conteúdo da entrevista projeta questões 
artísticas formais, assim como intervenções de cunho acadêmico 
acerca da teoria do Novo Romance Histórico.

1- Podemos começar por uma questão geral: gostaria de saber quais 
foram as suas influências literárias sobre o Romance Histórico e o 
que te motivou a se tornar um escritor desse subgênero? 

R: O romance histórico consegue unir duas áreas do conhecimen-
to que muito me interessam: História e Literatura. Um livro que me 
marcou na juventude foi “Agosto” de Rubem Fonseca. Lembro que 
fiquei fascinado com a história de Getúlio Vargas misturada com uma 
trama policial. Ainda no período de escola, também lia os livros de Jô 
Soares. À medida que fui amadurecendo como leitor, fui buscando 
outros romances de autores internacionais que contavam a história 
do país através da ficção. Mas o interesse por ficção e história não se 
restringe à literatura. Raramente, assisto a um filme ou a uma série 
que não tenha um contexto histórico envolvido. 
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2- É comum muitos pesquisadores afirmarem que todo escritor guar-
da uma espécie de biblioteca particular ao compor uma determinada 
obra. Ou seja, existem marcas intertextuais e paródicas dentro do 
próprio texto de forma consciente ou não. De uma forma geral, 
quais foram as fontes de pesquisa histórica (livros e compêndios, 
teses ou artigos científicos, arquivos e documentos, visita a museus 
ou instituições culturais, dentre outros) para compor o primeiro e 
o segundo romance?

R: Para escrever “Última Hora”, pesquisei discursos nos anais 
da Câmara dos Deputados e do Senado, memórias de jornalistas, 
biografias e livros de História. Mas, sem dúvida, os jornais foram a 
principal fonte de pesquisa. Os jornais trazem um retrato importante 
do período, costumes, vestimentas, marcas. Até mesmo as colunas 
sociais são riquíssimas para fazer uma reconstrução de época. Visi-
tei também os principais cenários do romance. Por exemplo, passei 
algum tempo no local tentando reconstituir mentalmente o atentado 
da Rua Tonelero. Para compor “O Homem que Odiava Machado 
de Assis”, a principal fonte foi a própria obra de Machado de As-
sis. Por ser muito reservado, há muitas lacunas nas biografias do 
escritor, especialmente na sua juventude. A teoria literária sobre a 
obra machadiana também foi muito importante, principalmente os 
estudos que tentam contextualizar os livros de Machado de Assis 
na estrutura social do Segundo Reinado, como Raymundo Faoro e 
Roberto Schwarz.

3- No ensaio O romance Histórico no Romantismo Português (1979), 
o autor Castelo Branco Chaves ressalta que boa parte da crítica apon-
ta que constitui “falha capital” àqueles romances históricos cujo 
enredo não possui fundo cenográfico. Após ler os romances Última 
Hora e O Homem que odiava Machado de Assis notei que a questão 
do cenário histórico é apenas pulverizada no desenvolvimento da 
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narrativa. Isto é, o cenário histórico não é descrito em detalhes ao 
leitor. Por exemplo, no primeiro você cita o tradicional bar Ama-
relinho e a confeitaria Colombo, situados na região central do Rio 
de Janeiro, mas sequer se preocupou em fazer uma descrição do 
local. Isso foi uma opção da sua parte, ou simplesmente você deixou 
como se fosse algo elíptico ao leitor mais familiarizado à geografia 
urbana da capital fluminense?

R: A descrição detalhada de cenário é uma opção estética do 
escritor. Prefiro manter o ritmo da narrativa a fazer interrupções para 
descrever o cenário. O próprio Machado de Assis é pouco descritivo 
em sua obra. Para mim, relatar detalhadamente o ambiente só justifica 
se houver alguma função no desenvolvimento da narrativa.    

4- Ao ler o romance histórico Última Hora percebi uma forte presença da 
articulação entre passado e presente (um dos argumentos que utilizo na 
minha recente pesquisa de doutoramento para analisar os romances do 
escritor Ruy Reis Tapioca) no que tange o campo da política no Brasil. 
Refiro-me à questão do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva ter sido 
condenado pelo juiz Sérgio Moro e, consequentemente, ter sido excluído 
das últimas eleições. Recentemente tivemos uma exposição polêmica 
(feita pelo site The Intercept Brasil) das conversas estabelecidas por meio 
do aplicativo Whatsapp entre o procurador Deltan  Dallagnon e o juiz 
citado. Resumindo o contexto da situação, para muitos eleitores receo-
sos, houve uma espécie de conluio e falta de imparcialidade na decisão 
judicial. Na altura da página 30, ao que tudo indica você realizou uma 
espécie de crítica ao atual momento político quando insere conversa 
entre a personagem Ângela e o protagonista Marcos.  Cito o trecho: 
“_ A democracia brasileira sempre foi uma farsa. Eleitores seletivos, 
voto de cabresto e manipulação de resultados são a tônica desse regime. 
Enquanto o povo não tiver consciência do poder que tem nas mãos, 
continuará a ser marionete dos coronéis.” (ALMEIDA, 2017, p. 30). 
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As questões são: como e por que os erros do passado (manipulação dos 
resultados) continuam sendo repetidos na atualidade? Em que medida 
o romancista histórico ao representar fatos pretéritos pode intervir no 
presente?

R: O trecho do diálogo entre Ângela e Marcos foi construído 
a partir de discurso de comunistas dos anos 1930, como Astrojildo 
Pereira, a respeito da democracia brasileira. Lukács defende que o 
romance histórico se justifica na medida em que se pode fazer rela-
ção com o presente. No momento de selecionar os fatos históricos 
dos meus livros, naturalmente se destacam os que apresentam uma 
relação com o presente. Eu não saberia responder por que os erros 
históricos se repetem. Talvez por desconhecimento da História do 
Brasil. O romance histórico nesse sentido tem uma grande importân-
cia para mostrar que a História do Brasil é um ciclo que vai se repe-
tindo com algumas atualizações. Por exemplo, quando eu escrevia a 
respeito da crise do governo Getúlio Vargas a partir do atentado da 
rua Tonelero, não tinha como não fazer um paralelo com o processo 
de impeachment sofrido pela ex-presidente Dilma. A perseguição ao 
ex-presidente Lula também encontra paralelo com a República do 
Galeão instaurada pela Aeronáutica para derrubar Getúlio Vargas.

5- Nos dias atuais, como você observa o interesse do público leitor 
brasileiro pela busca de fatos e acontecimentos históricos liga-
dos ao desejo de leitura por romances históricos? Ao publicar os 
romances Última Hora e O Homem que odiava Machado de Assis 
você percebeu uma recepção curiosa de muitos leitores? De forma 
geral, houve um movimento maior de algumas editoras no apelo 
da publicação de fatos históricos recentes? 

R: O mercado editorial entrou numa crise profunda a partir de 
2015, que se agravou após o processo de recuperação judicial das 
livrarias Saraiva e Cultura. Eu comecei a publicar após esse momento 



139

Entrevista com o romancista histórico José Almeida Junior, 
autor dos romances "Última Hora" e "O homem que odiava Machado de Assis"

de crise. “Última Hora” apenas foi publicado numa editora comercial 
depois de ter vencido o Prêmio Sesc de Literatura 2017. “O Homem 
que Odiava Machado de Assis”, por sua vez, encontrou uma casa 
editorial depois da boa repercussão de público e de crítica do primeiro 
livro. Mas o mercado editorial, em geral, está retraído, de modo que 
não se refletiu em publicação de outros romances históricos. 

6- A falta do tratamento psicológico nas personagens ficcionais e 
históricas criadas em ambos os romances é bastante perceptível. 
Alguns críticos do romance histórico defendem a ideia de que fa-
lar de personagens históricas (na desenvoltura da personalidade, 
gostos e predileções) é mais difícil do que as imaginárias. Certa-
mente porque exija uma pesquisa mais abrangente e aprofundada 
acerca da personalidade. Você chegou a ler biografias para compor 
personagens históricas, tais como Samuel Wainer, Carlos Lacerda 
ou Machado de Assis? E, por que não as descreveu no seu aspecto 
psicológico?

R: Por uma opção estética, resolvi escrever os meus livros em 
primeira pessoa no ponto de vista de um personagem de ficção. O 
aprofundamento psicológico se dar de maneira mais abrangente 
nestes protagonistas. Os personagens históricos se revelam através 
de suas ações e diálogos. Mas a percepção dessas personalidades 
sempre se dará na perspectiva de meus protagonistas, que são os 
narradores da história. De modo que não seria possível fazer uma 
descrição psicológica literal destas figuras históricas, senão eu incor-
reria num erro básico de ponto de vista na narrativa. Além do mais, 
melhor do que descrever uma característica psicológica é revelá-la 
por suas ações. Para compor meus personagens, li muito a respeito 
de Samuel Wainer, Carlos Lacerda, Machado de Assis. Até mesmo 
para dar verossimilhança a eles.
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7- No romance histórico Última Hora você cita com frequência ob-
jetos de uso doméstico -  televisão RCA Victor, máquina de escrever 
portátil Remington, enceradeira elétrica arno, silk shampoo Brune-
tte - das famílias cariocas na década de 1960. Como você realizou 
tal pesquisa histórica? Leu os jornais de época ou simplesmente 
fez uma busca rápida na Internet? 

R: Quando estou fazendo minhas pesquisas, em biografias, livros 
de memórias e jornais, sempre faço anotações de fatos pitorescos e 
de objetos que possam ser utilizados no meu romance. A TV RCA 
Victor, enceradeira e o shampoo, por exemplo, peguei em anúncios 
de jornais dos anos 1950. A máquina de escrever portátil Remington, 
por sua vez, era a utilizada por Nelson Rodrigues.

8- Na minha recente pesquisa, defendida em agosto de 2016, de-
fendo a ideia de que muitos romances históricos suprem algumas 
lacunas da História oficial. Cito o trecho:  “Obviamente que o conhe-
cimento da História via literatura virou moda em boa parte do país, 
atravessando o mercado editorial das grandes capitais. Modalidade 
que cada vez mais explora assuntos ainda pouco desvendados pela 
História contida nos compêndios e livros didáticos. Títulos e assun-
tos são explorados cada vez em maior grau por muitos escritores, e 
encomendados por editoras, acrescentando novidades sobre temas 
históricos obscuros, biografias sobre autoridades esquecidas, ou 
abordagens jornalísticas de várias personalidades.” (OLIVEIRA, 
2016, p. 116). Em que medida, os seus romances podem suscitar 
temas dos quais os historiadores ainda não trabalharam nos seus 
compêndios?

R: Nos meus romances, procuro não ficar restrito às lacunas da 
História Oficial. Em “Última Hora”, por exemplo, trago uma versão 
diferente a respeito do atentado da rua Tonelero. Já em “O Homem que 
Odiava Machado de Assis” tanto desmistificar a figura de Machado 
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de Assis e inserir situações fictícias, inclusive de adultério. Não sei em 
que medida esses temas possam ser trabalhados no futuro, até porque 
os leitores conseguem ter percepções da obra diferentes do autor.

9- O crítico Luiz Ruffato ao escrever a contracapa do romance Última 
Hora, reforça a ideia de que o autor Almeida Junior não promove 
uma espécie de “ranço de didatismo”. O problema maior desta 
assertiva é que com a falta de explicações sobre um determinado 
assunto, um leitor menos informado sobre uma determinada época, 
acabe desistindo de continuar a leitura. E, muitos autores, formulam 
adendos ou digressões para detalhar melhor um determinado fato 
ou acontecimento. Como você lida com essa problemática?  

R: Eu tento fazer com que meus livros se sustentem como obra 
de ficção independentemente do seu conhecimento histórico prévio. 
O leitor não precisa ser um conhecedor da vida e obra de Machado 
de Assis, ou do governo de Getúlio Vargas para entender as relações 
de imprensa e poder narradas no meu livro. Os romances também 
tratam de relação pai e filho, de adultério, de agregados e de outras 
questões que possam manter o interesse do leitor na obra. De modo 
que cada leitor conseguirá atingir uma camada de leitura, conforme 
seu conhecimento prévio sobre o período e as personalidades his-
tóricas envolvidas. O romance histórico se empobrece como obra 
literária, quando tenta fazer explicações didáticas da História. 

10- Comparando a história e a literatura, o autor Nicolau Sevcenko 
argumenta que a literatura seria “o testemunho triste, porém su-
blime, dos homens que foram vencidos pelos fatos” (SEVCENKO, 
1999, p. 21). Você concorda que os romancistas históricos devem 
tirar o véu das grandes figuras históricas e valorizar os margina-
lizados da História? Como você faz isso em ambos os romances? 
Cite alguns exemplos.  
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R: O romance histórico consegue retratar a vida das pessoas 
comuns e marginalizadas de maneira mais eficaz do que a própria 
História Oficial, que tem amarras de metodologia. Em “O Homem 
que Odiava Machado de Assis”, a personagem Joana é uma agrega-
da, que surge a todo momento na obra. Ela é filha de um padre com 
uma escravizada. Depois de ser abusada pelo cocheiro da chácara 
do Livramento, ela vai trabalhar como prostituta. Através de Joana, 
tento apresentar a figura do mestiço e do agregado. Em “Última 
Hora”, tento mostrar na família de Marcos os reflexos da polarização 
existente entre Getúlio Vargas e Carlos Lacerda. 

11- Umas das marcas da “metaficção historiográfica”, termo cunhado 
pela teórica canadense Linda Hutcheon, é a problematização da His-
tória oficial. Explicando melhor: para a autora a História não pode ser 
narrada fielmente como fora constituída e, dessa forma, o romancista 
pode interrogar os fatos históricos durante o estabelecimento da nar-
rativa. Ponto por ponto, a teórica tece considerações a respeito dos 
romances que foram transformados em filmes homônimos O nome 
da rosa, do escritor Umberto Eco, Ragtime, de E.L Doctorow, A mulher 
do tenente francês, de John Fowles, todos de vasta tendência popular 
nos Estados Unidos e na Europa. Segundo ela: “A ficção não reflete a 
realidade, nem a reproduz.  Não pode fazê-lo. Na ‘metaficção historio-
gráfica’ não há nenhuma pretensão de mimese simplista. Em vez disso, 
a ficção é apresentada como mais um entre os discursos pelos quais 
elaboramos nossas versões da realidade, e tanto a elaboração como 
uma necessidade são que se enfatizam no romance pós-moderno.” 
(HUTCHEON, 1991, p. 51). Ao ler os seus romances históricos percebi 
uma ausência do uso da técnica da problematização da História. Foi 
uma opção sua ou simplesmente o desconhecimento?

R: Nos meus romances, a história oficial é problematizada em 
algumas situações. Já citei o exemplo aqui do atentado da rua Tone-
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lero, que trago uma nova versão. Também poderia citar a vinda de 
Carolina Novais para o Brasil. A História aficial é a de que ela teria 
deixado Portugal para cuidar de seu irmão Faustino, que estava 
doente. Explico melhor: descobri um ponto obscuro na biografia de 
Carolina e Machado de Assis. Carolina, com mais de trinta anos e 
solteira, mudou-se de Portugal para o Brasil na companhia de Artur 
Napoleão, músico reconhecidamente boêmio. O fato era incomum 
para a sociedade católica conservadora do século XIX. Posterior-
mente ela se casou com Machado de Assis, e Artur Napoleão foi um 
dos padrinhos. Mas o mistério aumentou quando Artur Napoleão 
deixou um livro de memórias e declarou que não poderia revelar as 
circunstâncias em que Carolina havia se mudado do Porto às pressas. 
Então, construí um personagem de ficção, Pedro Junqueira, que vivia 
às turras com Machado. No meu romance, Pedro foi a causa da vinda 
de Carolina para o Brasil, contrariando a História oficial. 

 
12- Diz o autor Antônio Esteves: “Dentro dos princípios da pós-mo-
dernidade, o romance histórico contemporâneo rompe com as 
grandes narrativas totalizadoras, consciente da individualidade e 
sua forma fragmentada de ver e representar o mundo e, também, 
o fato histórico.” (ESTEVES, 2008, p. 11). Com base nesta citação, 
como você observa a construção e o recorte que você faz da História 
oficial formulada nos seus romances históricos? Será que existiu da 
sua parte uma força política e ideológica para compor o protagonista 
fictício Marcos do romance Última Hora?  

R: A História oficial é um norte para a composição da minha 
narrativa, mas não fico restrito a ela. Em “Última Hora”, tentei incor-
porar em Marcos a figura de um comunista dos anos 1930, que vivia 
suas contradições e, aos poucos, simpatizava com o trabalhismo de 
Getúlio Vargas, especialmente após a sua eleição em 1950. Para com-
por o personagem, li livros de memórias de jornalistas que tinham 
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sido comunistas e que depois viraram trabalhistas. Há, portanto, 
uma força política e ideológica no personagem, que foi construída 
de maneira consciente.

13- No seu segundo romance como você consegue reconstruir a 
genialidade de Machado de Assis? Refiro-me ao jeito de expressão, 
caráter e conteúdo linguístico. A questão mais abrangente é: como 
representar a fala de personagens históricos sem cair nos anacro-
nismos que alguns romancistas cometem? 

R: Tentei reconstruir Machado de Assis a partir de características 
apresentadas por seus biógrafos. Um fator importante para Machado 
era a questão da epilepsia, que foi se agravando à medida que ele enve-
lhecia. Procurei explorar as crises epiléticas dele. Quanto à linguagem, 
prefiro usar uma atual, mas sem maneirismo. Lukács diz que é mais 
importante retratar as relações sociais do período do que tentar imitar 
uma linguagem de época. O livro é sempre fruto de seu tempo. Tentar 
reproduzir de maneira fiel uma linguagem corre grande riscos de cair 
em anacronismos, além de restringir o público leitor. 

14- Ao que tudo indica você publicou o romance O Homem que 
odiava Machado de Assis, próximo aos 180 anos do nascimento 
do escritor carioca. Muitos críticos do Novo Romance Histórico 
defendem a ideia da publicação de obras literárias junto aos ani-
versários de nação e as efemérides. Foi proposital ou não? Como 
você percebeu esta oportunidade de publicação?

R: A primeira versão de “O Homem que Odiava Machado de 
Assis” é de 2015. O livro foi escrito antes de “Última Hora”. Mas o 
livro não encontrou uma editora. Depois que “Última Hora” ganhou 
o Prêmio Sesc de Literatura 2017, voltei a trabalhar em “O Homem 
que Odiava Machado de Assis”. O livro estava pronto para ser pu-
blicado em maio de 2019, mas resolvemos lançar em junho para as 
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comemorações de 180 anos de aniversário de nascimento de Machado 
de Assis.

15- Na obra A Era dos Extremos, o historiador Eric Hobsbawn res-
salta que: “Mais do que isso, a maioria dos historiadores, inclusive 
todos os competentes, sabe que ao investigar o passado, até mesmo o 
passado remoto, estão igualmente pensando e expressando opiniões 
a respeito do presente e suas questões e falando a respeito delas” 
(HOBSBAWN, 2002, p. 311). Trocando a palavra “historiadores” 
pela expressão “romancistas históricos”, como você trabalha com 
este tipo de problemática?

R: O romancista histórico sempre tenta se transportar ao perí-
odo retratado para evitar anacronismos. Mas o romance histórico é 
produto do tempo em que foi escrito, de modo que a maturação a 
respeito dos fatos históricos é analisada na perspectiva do presente. 
Atualmente estou escrevendo sobre o Brasil do pré-Golpe de 1964. É 
impressionante como as visões a respeito de João Goulart mudaram 
ao longo do tempo, tanto no campo da esquerda como no da direita. 
O escritor Flávio Tavares, que conviveu com Jango e o culpou pela 
sua covardia, hoje tem outra percepção a respeito dos acontecimentos. 
Então, a História – e consequentemente o Romance Histórico – são 
constantemente reescritos e atualizados. 
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A política – de ontem e de hoje: 
análise de letras de músicas no 
contexto escolar

Geraldo Vicente Martins* 
Rigoberto Delvalle Ortega**

Resumo: O objetivo do estudo foi trabalhar letras de músicas nas aulas de 
interpretação de textos e verificar como os jovens estudantes veem a política no 
Brasil, com base em análises de artigos jornalísticos e letras de músicas que trazem 
em seu conteúdo o quadro sócio-político do país nas décadas de 1980, 1990 e 2000, 
visando a desenvolver, neles, o senso crítico e a conscientização sobre a realidade 
política vivenciada na atualidade. Para desenvolver a pesquisa, escolhemos uma 
turma do 3º ano do Ensino Médio, da Escola Estadual Maria Corrêa Dias, na cidade 
de Anastácio. O trabalho insere-se na área do ensino de língua portuguesa, com 
foco na disciplina de Estudo Orientado, caracterizando-se como uma pesquisa-ação. 
Recorremos, durante o processo investigativo, a pesquisadores que atuam no campo 
da Linguística Aplicada, tais como: Barros (1994), Bakhtin (2003), Bernardi (2001), 
Ferreira (2001), Howard (1984), entre outros. No estudo, constatamos que o jovem 
estudante encontra-se insatisfeito e preocupado com a atual política do país, que 
pouco mudou durante esses mais de 30 anos, e que preza pelos seus direitos e o 
respeito a suas opiniões, na busca de um futuro mais justo e harmonioso para o Brasil.

Palavras-chave: Análise política. Visão do jovem sobre política. Linguística Aplicada. 
Reflexão política. Pesquisa-ação.

Resumen: El objetivo del estudio fue trabajar letras de canciones en las clases de 
interpretación de textos y verificar cómo los jóvenes estudiantes ven la política 
en Brasil, con base en análisis de artículos periodísticos y letras de canciones que 
traen en su contenido el cuadro socio-político del país en los años 80, 90 y 2000, 
y así procurando desarrollar el sentido crítico y la concientización de los mismos 
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sobre la realidad política vivenciada en la actualidad. Para desarrollar el proyecto 
de investigación elegimos una clase de 3º año de la Enseñanza Media de la Escuela 
Estadual Maria Corrêa Dias, en la ciudad de Anastácio. El trabajo es parte del área 
de la enseñanza del idioma portugués, por supuesto estudio guiado, se caracteriza 
como una investigación-acción. En el proceso de investigación, los investigadores 
que actúan en el campo de la Lingüística Aplicada, como: Barros (1994), Bakhtin 
(2003), Bernardi (2001), Ferreira (2001), Howard (1984), entre otros. En el estudio, 
constatamos que el joven estudiante se encuentra insatisfecho y preocupado por la 
actual política en el país, que poco ha cambiado durante esos más de 30 años, y que 
aprecia por sus derechos y respeto a sus opiniones, en la búsqueda de un futuro 
más justo y respetuoso para Brasil.

Palabras clave: Análisis político. Visión del joven sobre política. Linguística Aplicada. 
Reflexión política. La investigación-acción.

Introdução

O presente artigo resulta de investigação desenvolvida no Curso 
de Pós-graduação Lato Sensu em Linguística Aplicada e Ensino de 
Línguas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, 
campus Campo Grande, no período de agosto de 2017 a abril de 2019. 
Trata-se de uma pesquisa-ação vinculada à área de Linguagens, à 
disciplina de Estudo Orientado, ofertada, no início de 2019, para uma 
turma do 3º Ano do Ensino Médio, da Escola Estadual Maria Côrrea 
Dias, em Anastácio, Mato Grosso do Sul.

No tocante à pesquisa-ação, esta deve ser considerada como 
uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão coletiva, 
empreendida pelos participantes de um grupo social de maneira a 
melhorar a racionalidade e a justiça de suas próprias práticas sociais 
e educacionais; assim, concordamos com Molina que, sobre esse tipo 
de pesquisa, afirma:

A atuação docente pode ser mais bem qualificada quando 
emparelha a ação com a reflexão sobre a ação. Nesse sentido, 
os processos de pesquisa-ação/investigação-ação são dire-
cionados à constituição de um profissional que transforma 
seu trabalho em pesquisa. A consequência disso é maior 
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autonomia, valorização profissional, criação e experimen-
tação (MOLINA, 2007, p.13). 

Com a implantação do programa Ensino Médio Inovador – EMI, 
instituído pela Portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009, no contexto 
da implementação das ações voltadas ao Plano de Desenvolvimento 
da Educação – PDE, ocorreram mudanças significativas no currículo 
escolar das instituições escolares, pois o objetivo do EMI é apoiar e 
fortalecer os Sistemas de Ensino Estaduais e Distrital no desenvol-
vimento de propostas curriculares inovadoras nas escolas de Ensino 
Médio, buscando promover a formação integral dos estudantes e 
fortalecer o protagonismo juvenil com a oferta de atividades que 
promovam a educação científica e humanística, a valorização da 
leitura e da cultura; o aprimoramento da relação teoria e prática, da 
utilização de novas tecnologias e o desenvolvimento de metodologias 
criativas e emancipadoras.

Nos diversos campos de conhecimento, ações foram incorpora-
das gradativamente ao currículo, ampliando o tempo na escola, na 
perspectiva da educação integral, e também a diversidade de práticas 
pedagógicas, de modo que estas, de fato, venham a qualificar os cur-
rículos das escolas de Ensino Médio. Assim, no âmbito da disciplina 
de Estudo Orientado, fez-se necessário buscar outros caminhos para 
o ensino de língua portuguesa, contemplando as técnicas de estudo, 
a fim de atender às exigências de jovens estudantes cada vez mais 
dinâmicos, globalizados e conectados. Com isso, pode-se apresentar 
aos alunos técnicas de estudo, além de orientá-los na elaboração de 
seminários e pesquisas. Especificamente com relação à pesquisa, foi 
exposta aos alunos a estrutura de um projeto de pesquisa, abordando 
todas as etapas, desde as perguntas geradoras até a conclusão, contem-
plando também a produção textual atendendo às normas da ABNT.

Como etapa avaliativa da disciplina, foi proposta, aos alunos 
do 3º Ano do Ensino Médio, a elaboração de uma pesquisa sobre a 
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política de ontem e de hoje, mais precisamente dos anos pós-Governo 
Militar até a atualidade. Assim, os alunos foram orientados, primei-
ramente, a buscarem artigos jornalísticos da época que abordassem 
o quadro político-social.

O ponto de partida para as reflexões propostas aos alunos 
considerou dois artigos jornalísticos: “Os anos 80 no Brasil: aspectos 
políticos e econômicos”, da revista digital Brasil Escola, e “As décadas de 
80 e 90: transição democrática e predomínio neoliberal”, da revista digi-
tal Contemporâneos, pois contemplavam toda a problemática vivida 
na época nos setores econômico, político e sociais do país, além de 
apresentarem trechos extraídos de discursos de políticos da época. 
Consideramos, para desenvolver a pesquisa, a faixa etária dos jovens 
inseridos nesta turma, que variam entre 16 a 19 anos.

Optamos por jovens dessa idade por considerar que o público 
participante da pesquisa já teria certo grau de maturidade para refletir 
sobre a situação política do Brasil hoje, experienciando as mazelas que 
a sociedade enfrenta cotidianamente, já que estariam adentrando o 
período de vida adulta. Com isso, as discussões sobre os textos lidos 
e analisados passariam a ser encarados com maior responsabilidade 
e ganhariam contornos mais sérios, o que, aliás, foi notado já nas 
primeiras conversas com o grupo, que revelou preocupações com 
o futuro de cada um diante da problemática em questão. Além das 
análises dos artigos, propusemos aos estudantes analisar o conteúdo 
de letras de músicas cujo teor fosse de conotação política dos anos 
1980 a 2000, numa aula de interpretação de texto; assim, poderiam 
refletir sobre a mensagem veiculada pelos artistas, instigando-os a 
desenvolver um pensamento mais crítico com relação aos pontos 
abordados.

Assim, durante um primeiro momento, por meio de uma pesqui-
sa-ação, qualitativa, que se insere na área de “Linguística Aplicada e 
ensino de línguas”, observamos e acompanhamos os debates sobre os 
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artigos lidos, notando o anseio desses jovens e seu descontentamento 
com a evolução política no país, ao observarem que o sistema não 
apresenta mudanças significativas e, diante da atual realidade vivida, 
além da presença de conceitos políticos retrógrados presentes nos 
discursos atuais de governantes (e também de governados), encon-
traram marcas de um passado a ressurgirem no presente.

Ainda no que se refere às motivações deste trabalho, vale res-
saltar que a pesquisa buscou verificar essa transformação que ocorre 
no Ensino Médio, havendo a necessidade de desenvolver o senso 
crítico do jovem estudante, além de esse novo perfil para o currículo 
ser abordado nos documentos oficiais. Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Ensino Médio (BRASIL, 2000), doravante PCNEM, por 
exemplo, já tratavam disso em sua apresentação, ao afirmarem que 
“o Ensino Médio no Brasil está mudando. A consolidação do Esta-
do democrático, as novas tecnologias e as mudanças na produção 
de bens, serviços e conhecimentos exigem que a escola possibilite 
aos alunos integrarem-se ao mundo contemporâneo nas dimensões 
fundamentais da cidadania e do trabalho” (BRASIL, 2000); partindo 
dos princípios definidos nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – 9394/96 (LDB), o MEC chegou a um novo perfil para o 
currículo, apoiado em competências básicas para a inserção de nossos 
jovens na vida adulta, buscando incentivar o raciocínio e a capacidade 
de aprender, contribuindo, assim, para estimular o desenvolvimento 
das capacidades de análise crítica dos estudantes frente à realidade 
que os cerca.

As Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
(BRASIL, 2006), doravante OCEM, também enfatizaram essa ne-
cessidade de promover o senso crítico do jovem estudante, pois 
preconizam que essa etapa de formação de desenvolvimento da 
capacidade possibilite ao estudante: (i) avançar em níveis mais 
complexos de estudos; (ii) integrar-se ao mundo do trabalho, com 
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condições para prosseguir, com autonomia, no caminho de seu apri-
moramento profissional; (iii) atuar, de forma ética e responsável, na 
sociedade, tendo em vista as diferentes dimensões da prática social, 
e aqui destacamos este trecho, pois o trabalho realizado enfatiza a 
necessidade de promover o senso crítico do jovem, através de sua 
atuação na sociedade, de forma justa e ética, respeitando o direito 
e o espaço dos outros, suprimindo atitudes preconceituosas e vãs, 
analisando de forma responsável o contexto político atual, refletindo 
assim suas possíveis escolhas, possibilitando uma prática social sa-
lutar. As OCEM afirmam, desse ponto de vista, que “o ensino médio 
deve atuar de forma que garanta ao estudante a preparação básica 
para o prosseguimento dos estudos, para a inserção no mundo do 
trabalho e para o exercício cotidiano da cidadania, em sintonia com 
as necessidades político-sociais de seu tempo” (BRASIL, 2006).

Outra razão para focalizar a proposta na disciplina de Estudo 
Orientado, em Língua Portuguesa, refere-se ao contexto político 
vivenciado por todos em 2018, no qual percebemos, em vários 
momentos, nossa sociedade adentrar em um contexto de discursos 
pautados por ódio, raiva, preconceito, desrespeito, com os valores de 
honestidade e justiça tendo de ser reclamados aos quatro cantos; e, 
nos colóquios dos jovens, vemos o tema sendo discutido e as opiniões 
expostas, criadas a partir de fontes midíaticas sem eles mesmos se 
conscientizarem de que tais ações poderão levá-los a cometer os mes-
mos equívocos do passado, recaindo em uma política na qual nossos 
direitos eram subtraídos e o autoritarismo e amadorismo político se 
instalavam, (re)criando um sistema político corrupto, negligente e 
hipócrita, sem perspectiva de um futuro melhor para o país.

Na sequência, passamos a delinear os objetivos do projeto desen-
volvido com os alunos, analisando o perfil deles, como se comportam 
diante das aulas de Língua Portuguesa, mais precisamente nas aulas 
de interpretação de textos, como expressam suas opiniões e interpre-
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tações, com questões que precisam ser exploradas no novo currículo 
do Ensino Médio, como, por exemplo, as novas competências exigi-
das na leitura e produção de textos. Em um esforço para englobar 
tudo isso e, sobretudo para conscientizar os aprendizes a respeito da 
importância de assumir uma postura de protagonista no processo 
educacional, recorremos ao uso de letras de músicas sobre política, 
dos anos 1980 a 2000, além de artigos jornalísticos, contemplando o 
contexto político-social da mesma época.

Nas seções que seguem, temos, na metodologia, a apresentação 
do contexto a ser trabalhado na disciplina Estudo Orientado e a 
descrição das etapas do desenvolvimento da pesquisa e análise dos 
textos. Na fundamentação teórica, abordamos pesquisas sobre o uso 
das tecnologias, as mídias digitais e suas implicações para o ensino de 
línguas, além do uso de letras de músicas nas aulas de interpretação 
de textos. Em seguida, no estudo dos resultados, analisamos e discuti-
mos os artigos jornalísticos e as letras das músicas, dialogando com a 
teoria exposta na fundamentação deste artigo. Após esse percurso, nas 
considerações finais, refletimos sobre a relevância de discutir como 
se configura o sistema político no Brasil atual, concomitantemente 
com o contexto sócio-político de ontem, levando em consideração as 
possibilidades oferecidas na sociedade futura.

Metodologia: análise de artigos jornalísticos e letras de músicas 
sobre política dos anos 1980 a 2000

A Escola Estadual Maria Corrêa Dias, em Anastácio, implantou 
o Programa Ensino Médio Inovador no ano de 2016, apenas na sala 
do 1º Ano do Ensino Médio. Atualmente são oferecidas duas turmas 
de 1º Ano, uma turma de 2º Ano e uma turma de 3º ano do Ensino 
Médio. Todas as turmas do Ensino Médio dessa instituição seguem 
o Programa EMI, pois percebeu-se uma melhora no desempenho 
dos estudantes, e isso ficou evidente no índice de reprovação, que 
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diminuiu significativamente a partir do trabalho realizado nas dis-
ciplinas que foram inseridas no currículo.

Com a implantação do EMI, que busca promover a formação 
integral dos estudantes e fortalecer o protagonismo juvenil com 
a oferta de atividades que promovam a educação científica e hu-
manística, foram propostas ações que devem contemplar as diversas 
áreas do conhecimento, sendo assim foram coadunadas ao currículo 
disciplinas como: (I) Estudo Orientado; (II) Protagonismo Juvenil; 
(III) Iniciação Cinetífica e Pesquisa; (IV) Comunicação, Cultura Di-
gital e Uso de Mídias e (V) Projeto Vida, oportunizando assim que a 
instituição possa propor um ensino alicerçado nos saberes científico 
e tecnológico que garantam uma formação integral e humana, que 
estimulem a autonomia nos estudos, o pensamento crítico, reflexivo 
e científico, por meio de atividades que possibilitem a diversifica-
ção de vivências e experiências relacionadas a educação científica 
e humanística, fazendo com que saibam aplicar os conhecimentos 
adquiridos, na sua formação moral, intelectual e profissional.

Com base no compromisso de formação integral do estudante 
e considerando o contexto sócio-político vivenciado no Brasil, a 
disciplina de Estudo Orientado, em Língua Portuguesa, presente no 
currículo do Ensino Médio, com uma aula por semana de 50 minutos 
cada, acrescenta, à formação do aluno, o conhecimento de técnicas 
de estudo, orientações metodológicas de estudo e amplia o processo 
reflexivo do aluno diante das situações vividas na sociedade.

O desenvolvimento do projeto abrangeu 26 alunos matriculados 
no 3º ano do Ensino Médio. Antes de adentrarmos na pesquisa em 
si, fez-se o estudo do material didático digital, disponibilizado no 
site Portal da Educação, “Metodologia Científica: tipos de pesquisa”, 
com o intuito de fomentar a compreensão dos alunos sobre pesqui-
sa, explorando os tipos de pesquisa qualitativa e quantitativa, além 
de conceituar “pesquisa acadêmica, de campo e teórica”. Fizemos 
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a aplicação de sequência específica de atividades em que, primei-
ramente, explanou-se o contexto político atual e organizou-se uma 
roda de leitura e debate de matérias de jornais vinculadas na internet 
em sites jornalísticos, abordando a situação política no Brasil no ano 
de 2018. Na sequência, os alunos foram orientados a realizar uma 
pesquisa sobre o contexto político-social vivido no Brasil, no período 
pós-Governo Militar, nos anos de 1980 e 1990.

A pesquisa iniciou-se na sala de tecnologia, em aula específica 
sobre e uso de mídias; assim, os alunos puderam navegar em vários 
sites jornalísticos e históricos, utilizando computadores, notebooks e 
tablets, sob a orientação do professor, analisando a veracidade dos 
fatos pesquisados e identificando possíveis fake news, observando a 
credibilidade do site, findando essa etapa como atividade extraclasse. 
Nas aulas seguintes, os alunos fizeram explanações sobre os artigos 
jornalísticos pesquisados, comentando o conteúdo presente neles; 
vários textos foram expostos, porém dois foram escolhidos para dar 
seguimento à pesquisa, pelo fato de abranger o contexto político-social 
da época. Esse estudo do material didático digital possibilitou melhor 
compreensão do conceito de pesquisa-ação e a condução das atividades 
que envolviam a busca por textos condizentes ao tema, planejando e 
organizando as ideias a serem usadas na produção textual e na sua 
explanação. Nesse sentido, Guerra e Ueda (1999) afirmam que um 
planejamento permite a tomada de decisões em uma pesquisa aplica-
da, tais como: redefinir os objetivos, retirar ou acrescentar atividades, 
analisar a aprendizagem e controlar o tempo de cada ação.

O passo seguinte do trabalho foi a análise de letras de músicas, 
de acordo com os documentos oficiais que assinalam o uso de letras 
de músicas como meio da valorização da cultura local, regional e na-
cional (PCNEM, 2000). Foram escolhidas três letras de músicas para 
análise, as quais traziam conteúdo referente ao contexto sócio-político 
dos anos 1980 a 2000 no Brasil: (i) “Que país é esse?” (Legião Urbana, 
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1987); (ii) “O tempo não para.” (Cazuza, 1988); e (iii) “Até quando? 
(Gabriel o Pensador, 2001).

A escolha dessas letras de músicas se deu pelo fato de o conteúdo 
apresentado por elas refletir o sistema político no país, em acordo 
com o momento político conturbado em que vivemos, com políticas 
públicas deficitárias e a estagnação econômica e social do país, e isso 
vem acontecendo desde um passado não muito recente; com isso, a 
visão que outros países têm do Brasil, por vezes, gera desconfiança 
devido a essa instabilidade no sistema político, carregado de corrup-
ção e negligência. Além disso, as letras contribuem para a percepção 
do comportamento da sociedade diante da problemática social, pois 
a cada dia resta mais evidente o desequilíbrio entre as classes sociais, 
visto nos jornais diariamente, em casos de preconceito, desrespeito e 
injustiça, vivenciados por um povo cansado de tudo isso. Não fosse 
isso o suficiente, as letras trazem, em seu conteúdo, questionamentos 
importantes para os jovens, como, por exemplo, os que seguem, reti-
rados da letra de Gabriel: “Até quando a sociedade aguentará todos 
estes discursos políticos moralistas, carregados de palavras bonitas, 
mas que na prática nada disso acontece?”, “Até quando viveremos 
este contexto político-social desequilibrado?”.

Nessa etapa de análise das letras das músicas, primeiramente, 
foram entregues aos alunos as letras para leitura; em seguida, fez-se 
um debate sobre elas, no qual o professor indagou os alunos sobre o 
contexto ali presente, explorando, assim, a sua interpretação. Após a 
discussão, as músicas foram tocadas, uma por vez, e as mesmas per-
guntas foram feitas aos alunos, mas agora levando em consideração 
a harmonização entre letra e melodia, além da entonação da voz do 
intérprete. Vale notar que algumas respostas foram retificadas, pois, 
ao analisarem as considerações apontadas anteriormente, mudaram 
seu pensamento diante da interpretação da letra percebida pela voz 
dos cantores. Todo esse processo durou, aproximadamente, um mês.
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Após as etapas de pesquisa e análise dos artigos e das letras das 
músicas, aplicou-se um questionário, via google doc, refletindo sobre 
o conteúdo analisado nos textos e nas letras das músicas, confrontan-
do-os com a atual realidade política no país. Esse questionário teve 
como objetivo explorar a interpretação dos alunos sobre as letras das 
músicas, analisar o processo de interpretação dos textos e das letras 
das músicas, relacionar o conteúdo presente nos artigos jornalísticos 
e observar a visão do jovem estudante no tocante ao contexto sócio-
-político de ontem e hoje.

Fundamentação teórica

A Linguística Aplicada, dovarante LA, é relativamente recente 
e surgiu do grande impulso dos estudos linguísticos nas últimas dé-
cadas, mais especificamente a partir dos anos 60 do século passado. 
Segundo Moita Lopes (1996), a LA é uma ciência social de estudos de 
linguagem de caráter interdisciplinar, que focaliza questões de uso 
de linguagem em diferentes contextos e com diferentes propósitos 
comunicativos e interacionais. Outros estudiosos, em seus estudos 
preliminares, atribuíram como objetivo principal dessa ciência o olhar 
investigativo sobre problemas relacionados com o ensino aprendiza-
gem de línguas estrangeiras e com a tradução automática. Atualmen-
te, o centro de interesses da LA tem se voltado a explicar fenômenos 
relacionados ao ensino-aprendizagem de Língua Materna, e suas 
características centrais propõem explicar fenômenos que podem ou 
não estar relacionados a problemas sociais, culturais, psicológicos 
e outros. Nesse sentido coadunado com o que fala os documentos 
oficiais, consideramos que a LA é parte fundamental para o processo 
de ensino-aprendizagem do Ensino Médio:

A lei estabelece uma perspectiva para esse nível de ensino 
que integra, numa mesma e única modalidade, finalidades 
até então dissociadas, para oferecer, de forma articulada, 
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uma educação equilibrada, com funções equivalentes para 
todos os educandos: a formação da pessoa, de maneira a 
desenvolver valores e competências necessárias à integra-
ção de seu projeto individual ao projeto da sociedade em 
que se situa; o aprimoramento do educando como pessoa 
humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento 
da autonomia intelectual e do pensamento crítico; o desen-
volvimento das competências para continuar aprendendo, 
de forma autônoma e crítica, em níveis mais complexos de 
estudos. (PCNEM, 2000)

De acordo com os PCNEM, a rapidez com que as mudanças ocor-
rem na área do conhecimento e de sua produção exige dos sistemas 
de ensino uma concepção que favoreça a autonomia dos estudantes, 
o pensamento crítico e uma postura ética diante de situações diver-
sas. Esse enfoque requer práticas de ensino capazes de provocar a 
curiosidade no estudante, fazer com que ele perceba a pertinência 
do aprendizado no desempenho de suas atividades pessoais. Nesse 
sentido, propõe-se ao aluno desenvolver capacidades de pesquisar, 
buscar informações, analisá-las e selecioná-las, a capacidade de apren-
der, criar, formular, ao invés do simples exercício de memorização.

É preciso ainda preciso levar em conta que, segundo os Parâme-
tros Curriculares Nacionais:

O domínio da língua, oral e escrita, é fundamental para 
a participação social efetiva, pois é por meio dela que o 
homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e 
defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mun-
do, produz conhecimento. Por isso, ao ensiná-la, a escola 
tem a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o 
acesso aos saberes linguísticos, necessários para o exercício 
da cidadania, direito inalienável de todos (PCNs, 2001).

Nesse sentido, recorremos, em princípio, à pesquisa e análise 
de artigos jornalísticos no desenvolvimento inicial do trabalho, pois, 
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assim, os educandos vão construindo suas visões do mundo e produ-
zindo o seu conhecimento, desenvolvendo sua autonomia intelectual 
e o pensamento crítico.

Ao debatermos os textos pesquisados junto às letras das músicas, 
vemos que cada um traz em sua bagagem, discursos pré-definidos 
devido ao círculo social em que vive, contribuindo, assim, para a 
construção da interpretação e opinião de cada indivíduo, o que já 
era apontado no texto “Os diálogos e as várias vozes: dialogismo e 
polifonia segundo Mikhail Bakhtin”, de Soerensen (2005), quando 
afirma que “o sujeito, ao falar ou escrever, deixa em seu texto marcas 
profundas de sua sociedade, seu núcleo familiar, suas experiências”, 
e com isso é notório que muitos, ao explanarem, proferem discursos 
prontos oriundos do ambiente social em que vivem.

De acordo com Bernardi (2001), o dialogismo e a polifonia per-
meiam tanto a oralidade quanto a escrita, pois ambas dizem respeito 
a interações sociais; sendo assim, o dialogismo é marcado pela preo-
cupação com o outro, aquele com quem o sujeito interage diretamente 
no processo de interlocução e indiretamente por meio da polifonia. 
O dialogismo constitui a linguagem e os textos, e a polifonia harmo-
niza a diversidade de vozes independentes, produzindo diferentes 
efeitos de sentidos repercutindo múltiplas ideologias. Assim, o dia-
lógico concebe-se num espaço de interação entre os interlocutores e 
o polifônico é perpassado por outras vozes, outras visões de mundo.

Com isso, observamos o dialogismo e a polifonia na construção 
do pensamento crítico desses jovens ao debatermos o contexto político 
presente nos artigos jornalísticos e letras de músicas sobre política.

Desse modo, diante de todo o conteúdo presente nos artigos 
analisados, as letras das músicas também apresentaram situações 
sócio-políticas da época, contribuindo para a reflexão dos jovens; e, 
com essa constatação, é possível destacar que “o som, organizado por 
nós seres humanos, é capaz de ir além e pode ultrapassar fronteiras 
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quando se deseja exprimir algo a alguém” (FERREIRA, 2001, p. 9). A 
música é o som organizado pelo homem, que pode tocar intimamente 
uma pessoa, levando a reflexões fortes sobre a vida, dependendo de 
como é transmitida:

As modificações que a música provoca em nossa vida inte-
rior, como, aliás, toda a impressão exterior que age sobre as 
profundezas do nosso ser, significa outro tanto de amplia-
ção, de diferenciação, de aprofundamento em nossa subs-
tância íntima, ou melhor, é, no sentido próprio do termo, a 
causa do despertar de nossas faculdades. (HOWARD, 1984)

Ao citar Howard, queremos aqui destacar a importância da 
música (som, melodia) juntamente com sua letra, no processo de 
significação do conteúdo, fazendo com que a pessoa possa refletir 
sobre a mensagem transmitida mais intimamente, já que a melodia 
nos leva a momentos de reflexão, despertando várias de nossas fa-
culdades cognitivas e ajudando na interpretação do texto (letra da 
música) ali aplicado.

Analisar as letras das músicas e ouvi-las para uma segunda 
análise remete ao fato de ser ela parte integrante do cotidiano das 
pessoas; assim, entendemos que ela é um recurso didático-metodo-
lógico válido para as aulas de Língua Portuguesa, pois corrobora 
com várias áreas do saber, quando utilizada de forma interdiscipli-
nar, auxiliando na construção do conhecimento, na manutenção da 
cultura e de valores.

De acordo com os PCNs, “a música sempre esteve associada às 
culturas de cada época” (PCNs, 1997), ou seja, desde sempre, ela faz 
parte da vida do ser humano e vem desempenhando, ao longo da 
história, um importante papel, seja no aspecto religioso, moral ou 
social. Utilizadas durante o período em que foram produzidas (anos 
1980 a 2000) como forma de expressão de sentimentos, ideologias, 
dando voz ao artista e também levando as pessoas a se identificarem 
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com o conteúdo exposto, no caso das músicas analisadas, em críticas 
evidentes às mazelas sociais vivenciadas no Brasil no passado.

Ao utilizar o questionário sócio-político com os alunos, busca-
mos ilustrar melhor a interpretação e compreensão dos jovens sobre 
o contexto político de ontem e de hoje, contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento do pensamento crítico.

Análise das letras das músicas

“A música é uma das formas mais significativas das culturas jo-
vens. Ouvir música, tocar, cantar, criar, falar sobre música, ir a shows, 
fazer parte de um grupo musical são algumas das maneiras mediante 
as quais acontece a interação entre jovens e música” (OCEM, 2006). 
Utilizar a música em sua totalidade nas aulas de Língua Portuguesa, 
de forma lúdica, nas séries iniciais, ajuda no processo de alfabetização, 
principalmente com a iniciação musical. No Ensino Médio, o uso de 
letras de música nas aulas de Língua Portuguesa, na interpretação 
de texto, é visto como um desafio por muitos professores, e desesti-
mulante por muitos alunos; alguns professores questionados sobre 
o uso de letras de músicas relataram que o gosto musical dos alunos 
peculiar e quando se trabalha uma letra de música diferente a que 
eles ouvem, com letras carregadas de conteúdos, os estudantes não 
demonstram interesse. Já os alunos, ao serem questionados sobre 
utilizar letras de músicas nas aulas de interpretação de textos, res-
ponderam que, por vezes, o professor traz letras de músicas que eles 
desconhecem e o estilo delas é diferente do que estão acostumados, 
fazendo com que a aula fique monótona. O gosto musical dos alunos, 
hoje, é, na maioria das vezes, diferente do gosto musical do professor. 
Dificilmente uma música de Tom Jobim despertará o interesse em 
um aluno habituado a escutar músicas comercias, tocadas nas rádios, 
sem que o professor busque construir o contexto para que ele perceba 
as riquezas contidas nela. 
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Para realizar a pesquisa com os alunos, tomou-se cuidado 
com essa problemática; assim, foi feita uma investigação musi-
cal, com eles, sobre qual estilo teria maior aceitação. Em seguida, 
escolheram-se as músicas, tentando, assim, atingir o objetivo; 
escolheram-se músicas que pudessem despertar o interesse e fizes-
sem com que a reflexão dos jovens sobre o conteúdo abordado se 
desenvolvesse. Tendo isso em vista, explanou-se um pouco sobre 
cada música, sobre a banda/cantor, trajetória no cenário musical 
relacionando as informações ao período em que os artistas pro-
duziram suas canções.

Música 1: Que país é esse? – Legião Urbana

Antes da escolha das letras de músicas, como mencionado, foi 
feita uma sondagem sobre o estilo/gênero musical que a maioria dos 
alunos teria maior aceitação, e o rock foi o que mais despertou interes-
se. “Que país é esse?” foi a primeira letra de música a ser analisada; 
por ser muito conhecida e estar no rol do gosto musical de quase 
90% dos estudantes, a discussão foi bem produtiva. Primeiramente, 
os alunos fizeram a leitura da letra e expuseram sua opinião sobre o 
conteúdo nela apresentado. Renato Russo retrata, na letra, o território 
do país, além de fazer uma crítica não só à política, mas também à 
corrupção arraigada e espalhada no nosso dia a dia.

Após a leitura, escutou-se a música, e pudemos observar 
que, em trechos como o refrão da música, a impostação da voz do 
cantor fazia com que se despertasse mais a atenção dos alunos ao 
refletirem sobre a pergunta “Que país é esse?”. Também o trecho a 
seguir causou muita discussão:

“Na morte eu descanso
Mas o sangue anda solto

Manchando os papéis
Documentos fiéis

Ao descanso do patrão”
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O motivo da discussão estava no fato de a interpretação feita 
pelos alunos ser diversa, tendo o debate, assim, ficado bastante 
produtivo; o professor foi indagado sobre a interpretação do tre-
cho, focalizando as leis trabalhistas da época, que acabavam com o 
direito de o trabalhador receber o salário mínimo, trabalhando por 
produção e tendo as férias de serem negociadas com o patrão. Com 
esse dado, eles puderam analisar e compreender melhor o trecho. 
No questionário respondido pelos alunos na etapa final da pesquisa, 
38,6% dos alunos disseram que a letra da música retratava o contexto 
econômico-social do país, e 61,5% concordaram que a letra da música 
retrata o contexto político-social do Brasil.

Gráfico 1: A música 1 “Que país é esse?” retrata mais o contexto?

Fonte: Autores.
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Música 2: O tempo não para – Cazuza

Essa foi a segunda letra de música analisada. Recorrendo-se à 
mesma metodologia, os alunos receberam a letra da música para 
a leitura e interpretação. Poucos alunos desconheciam o artista 
Cazuza, porém quase 50% deles disseram não ter ouvido ou ouvir 
poucas vezes a música. Primeiramente, os alunos fizeram a leitura 
da letra e expuseram sua opinião sobre seu contexto; observou-se, 
pela expressão facial dos jovens após a leitura, que o conteúdo ali 
retratado chamou a atenção, pois, nessa música, Cazuza e Arnaldo 
Brandão, os compositores, fazem um retrato do seu tempo, falando 
das contradições da sociedade brasileira, que, já livre das regras 
opressoras da ditadura, continuava moralista e conservadora em 
diversos aspectos.

Em seguida à leitura, escutou-se a música, iniciou-se o debate 
sobre o contexto abordado e a problemática apontada no texto; os 
alunos identificaram, nos dias de hoje, as contradições da sociedade; 
preconceito, hipocrisia foram alguns pontos citados pelos estudantes, 
tendo sido relacionados com a atualidade. Alguns trechos da letra 
da música chamaram mais a atenção dos alunos e fomentaram o 
debate, como o refrão:

“A tua piscina tá cheia de ratos
Tuas ideias não correspondem aos fatos

O tempo não para
Eu vejo o futuro repetir o passado

Eu vejo um museu de grandes novidades
O tempo não para”

O que mais provocou discussão foram os enunciados “Tua piscina 
está cheia de ratos” e “Eu vejo o futuro repetir o passado”, pois, com eles, 
fizeram uma reflexão sobre a atual política no Brasil, e explanaram 
sobre um desabafo, uma rejeição da sociedade, e a hipocrisia que 
ainda é presente nos discursos políticos. No questionário respondido 



166

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 10 • n. 19 • p. 148 - 170 • jan./jun. 2019  

pelos alunos na etapa final da pesquisa, 53,8% dos alunos disseram 
que a letra da música retratava o contexto político e econômico do 
país, e 46,2% concordaram que a letra da música retratava o contexto 
político e social do Brasil.

Gráfico 2: A música 2 “O tempo não para” retrata mais o contexto político 
e econômico ou político e social?

Fonte: Autores.

Música 3: Até quando? – Gabriel, o Pensador

Por fim, essa foi a última letra de música analisada, com a mes-
ma metodologia sendo aplicada; receberam a letra da música para 
leitura e debate. Por ser mais recente que as outras, e pelo artista ser 
conhecido por todos, a música já era de conhecimento dos alunos. 
Após a leitura da letra da música, iniciou-se o debate e os estudantes 
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expuseram sua interpretação sobre o texto. Em seguida, fez-se dife-
rente das outras músicas, pois, antes do debate pós-leitura, escutou-se 
a música; depois, iniciou-se o debate.

Observamos, nessa atividade, a expressão de espanto de alguns 
alunos que puderam identificar várias problemáticas vividas em 2000, 
mas que continuam presentes na atualidade. Essa música traz em sua 
letra uma forte crítica social, fazendo com que o interlocutor reflita 
e questione-se sobre sua condição de acomodação e da não reação a 
fatos como educação, corrupção, saúde pública, entre outros.

Vários foram os trechos da letra da música que geraram discus-
são, pois seu conteúdo é muito atual, e, na fala dos alunos, podemos 
perceber que o fato de uma sociedade ficar presa por sua própria ide-
ologia, fica evidenciada. Frases como a do refrão “Até quando você vai 
levando? Porrada, porrada.” e trechos como “Muda, muda essa postura”, 
“Acordo num tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar”, fizeram 
com que alguns jovens identificassem a sua vivência, principalmente 
quando se referia à sua postura como cidadão e à busca de emprego, 
pois o jovem quer sua independência, conquistar o teu espaço, mas se 
vê preso a ideologias moralistas, a negligência e hipocrisia constante 
da sociedade; tal anseio dos jovens é constatado tanto nas conversas 
realizadas durante o debate em sala, como também é percebido no 
documentário “Nunca me sonharam”, visto por eles na disciplina de 
Protagonismo Juvenil, que vai além de uma análise sobre a educação 
do no país e fala sobre sonhos, anseios, possibilidades futuras e sobre 
descobrir a si mesmo e ao mundo.

O trecho que causou interpretações distintas foi:

“A polícia matou o estudante
Falou que era bandido, chamou de traficante

A justiça prendeu o pé-rapado
Soltou o deputado e absolveu os PM’s do Vigário.”
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Isso se deu pelo fato de muitos não conhecerem a história trágica 
das mortes de 21 pessoas na favela do Vigário Geral, vários discursos 
preconceituosos, carregados de ódio foram percebidos durante a dis-
cussão. A partir disso, pode-se retomar Bakhtin (2003), quando afiram 
que, “em cada época, em cada círculo social, em cada micromundo 
familiar, de amigos e conhecidos, de colegas, em que o homem cresce 
e vive, sempre existem enunciados investidos de autoridade que dão 
o tom, como as obras da arte, ciência, jornalismo político, nas quais as 
pessoas se baseiam, as quais elas citam, imitam, seguem”. No ques-
tionário respondido pelos alunos na etapa final da pesquisa, 88,5% 
dos alunos disseram que a letra da música retratava a visão do artista 
diante das situações vividas pela sociedade, referindo-se a um alerta 
para que a sociedade promova uma mudança de postura diante das 
problemáticas sociais, e 11,5% concordaram que a letra da música 
retrata o descontentamento do povo com o contexto político atual.

Gráfico 3: A música 3 “Até quando?” retrata sobre um alerta a sociedade 
para a mudança de postura do povo ou ao descontentamento do povo 

com a política atual?

Fonte: Autores.
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Considerações finais

O desenvolvimento da pesquisa sobre a visão do jovem no 
tocante à política de hoje, confrontando-a com a política de ontem, 
utilizando letras de músicas, dos anos de 1980 a 2000, abordando 
o tema, permitiu que observássemos como está a percepção desse 
jovem diante do cenário político no Brasil. Conforme mencionamos, 
a pesquisa inicial, feita pelos alunos, de artigos jornalísticos, contem-
plando o contexto sócio-político do período pós-Governo Militar, foi 
eficaz para continuidade do trabalho, pois não era de conhecimento 
deles o cenário caótico, como a maioria, 46,2%, assim indicou ao 
responder o questionário na etapa final da pesquisa.

É importante ressaltar que os alunos discutiram a temática em 
aulas separadas, e isso ocorreu em duas semanas, devido ao fato de 
haver apenas uma aula de 50 minutos por semana. Mesmo assim, a 
essência da discussão foi preservada, a sintonia estava presente entre 
os participantes, fazendo com que o discurso dos estudantes ao final 
dos debates e análises das letras das músicas, no tocante à formação 
de uma sociedade melhor, mais justa e respeitosa, contribuísse para 
o desenvolvimento de um pensamento de viés crítico face às pro-
blemáticas da sociedade, compreendendo que é preciso lutar pelos 
seus direitos e não ser negligente com os seus deveres de cidadão.

Ao ouvir, debater, contribuir e aprender com os estudantes, e ao 
serem eles estimulados a produzirem o seu conhecimento, o desen-
volvimento do projeto contribuiu para a formação cidadã dos alunos 
e para sua autonomia, além de ter propiciado uma experiência social 
e humanista, que os auxilie a, no futuro, mais bem refletir sobre suas 
ações e suas escolhas.
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Resquícios do naturalismo Em Correr 
com Rinocerontes: tendências na 
literatura brasileira contemporânea

Lauro Luis Souza De Henrique*

Resumo: O entendimento de literatura e cânone é muito contraditório. Busca-
se delegar juízos de valor que muitas vezes permeiam um infinito universo de 
intepretações. Na perspectiva da crítica, tudo vem ficando mais complexo, a cada 
ano alguém ou algo assume um novo panorama de análise e interpretação, assim, 
há muito para ser discutido ainda. No Brasil, descobrem-se autores e produções 
constantemente, fica, então, o convite para entender onde se localizam esses futuros 
cânones, qual seu limiar e o que esperar. Estabelecendo uma conversa entre Regina 
Dalcastagnè (2005) e Flora Süssekind (1984) destrincha-se alguns dos elementos 
históricos que atuaram e atuam ainda na crítica contemporânea, aqui, precisamente 
sobre o autor Cristiano Baldi (2018) e como ele pode contribuir para repensar os 
caminhos que vem tomando a literatura Brasileira. Um olhar preciso em sua obra 
Correr com Rinocerontes (2018), pode revelar um reflexo de como os escritores vem 
trabalhando com a realidade do Brasil, suas inseguranças e fluidez.

Palavras-chave: Cristiano Baldi, literatura contemporânea, violência.

Abstract: The understanding of literature and canon is very contradictory. We seek to 
delegate value judgments that often permeate an infinite universe of interpretations. 
From the perspective of literary criticism, everything is becoming more complex, each 
year someone or something takes on a new perspective of analysis and interpretation, 
so there is too much to be discussed yet. In Brazil, authors and productions are 
constantly discovered, so we are invited to understand where these future canons 
are located, what their threshold and what to expect. Establishing a conversation 
between Regina Dalcastagnè (2005) and Flora Süssekind (1984) some of the historical 
elements that acted and still work in contemporary criticism are unveiled here, 
precisely about the author Cristiano Baldi (2018) and how he can help to rethink the 

* Doutorando em Literatura pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). 
E-mail: laurodehenrique@gmail.com.



172

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 10 • n. 19 • p. 171 - 189 • jan./jun. 2019  

paths that Brazilian literature has been taking. A precise look at his work Running 
with Rhinos (2018) may reveal a reflection of how writers have been working with 
the reality of Brazil, its insecurities and fluidity.

Keywords: Cristiano Baldi, contemporary literature, violence.

Como definir literatura contemporânea, especificamente, no 
Brasil? Desde o crítico literário até o leitor casual, ambos teriam ma-
neiras singulares de agregar um valor para cada texto. Todo leitor, 
supõe-se, acumula diversas noções e expectativas diante de uma 
leitura, e nela postulam-se culturas e ideologias a serem observadas, 
criticadas e elogiadas. Nesse intercâmbio, a linguagem, em uma de 
suas múltiplas funções, tenta mediar e conduzir o expectador dentro 
de um retrato que vai se construindo aos poucos. A imagem que surge 
neste quadro é normalmente muito discutida e para que sua aura 
não se enfraqueça, surge a crítica literária que vem cronologicamente 
buscando uma aura mais reluzente e refletiva em cada século.

O estudioso Roberto Reis (1992) resgata o nome dado a essas 
obras que já cumpriram essa função e nunca ofuscaram seu brilho, 
que é, como será discutido, um duplo, ao mesmo tempo positivo e 
negativo.  Nas palavras do autor, “kanon” vem do grego, um tipo de 
vara de medir, que com o tempo acabou ficando com o sentido de 
norma/lei, algo, infelizmente, muito complicado para estabelecer 
um diálogo visto que este conceito é muito complexo e traz vastos 
desdobramentos históricos e culturais. Todavia, mesmo diante de tal 
problema, é fundamental uma conversa com obras do passado para 
resgatar suas reverberações na atualidade.

Ainda remanesce na literatura, um incessante apoio sobre a 
palavra kanon, doravante, cânone, palavra que se associa hoje a uma 
grandiosidade, um clássico, ou patrimônio cultural, ou seja, dorme no 
âmago deste vocábulo um forte vínculo histórico, um nó talvez difícil 
de ser desatado. Destrinchar cada elemento do termo não é objetivo 
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aqui, mas para entendimento do proposto, que é discutir novas obras 
literárias e sua permanência, é necessário conduzir um levantamento 
nas palavras do autor Reis (1992) de cânone para reflexão inicial.

Nas artes em geral e na literatura, que nos interessa mais 
de perto, cânon significa um perene e exemplar conjunto de 
obras – os clássicos, as obras-primas dos grandes mestres- , 
um patrimônio da humanidade (e, hoje percebemos com 
mais clareza, esta “humanidade” é muito fechada e restri-
ta) a ser preservado para as futuras gerações, cujo valor é 
indisputável.(REIS, 1992, p.70)

Ao se refletir um pouco, é possível repensar como a literatura 
brasileira está intrinsecamente ligada à literatura europeia. Crono-
logicamente, a maior parte da produção literária no Brasil esteve 
subjugada a literatura portuguesa, pois os escritores brasileiros 
buscavam espelhar parte da cultura estrangeira em suas produções. 
Deste modo, o país ainda lutava por sua emancipação em cada escola 
literária que surgia, e, aos poucos, foi conseguindo adicionar novas 
produções aumentando, como citou o autor Reis (1992), o patrimônio 
cultural do país. 

No contemporâneo, tem-se uma diversidade de textos, entretan-
to, atingir um status de cânone se tornou penoso. De acordo com a 
autora Flora Süssekind (1984), existe uma tendência estética histórica 
em um movimento cíclico de comparativos no âmbito literário. Ela 
apresenta tal esboço teórico em seu livro Tal Brasil, Qual Romance? 
discutindo uma analogia entre: Tal pai, tal filho? Nessa discussão, a 
autora sintetiza uma máxima que é o comparativo incessante entre 
autores e relações de status dentro da literatura. A analogia construída 
pelas mãos da escritora revela um jogo complexo de reinvindicações 
entre criador e criatura, um desejo de pontuar características muito 
particulares que obrigatoriamente devem ou deveriam perpetuar nas 
futuras criações, tornando-se, deste modo, uma busca por excelência. 
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Filiação e paternidade definem-se em meio a um jogo fa-
miliar de semelhanças, onde do filho se exige que seja uma 
atualização do semblante e das atitudes paternas. Filiação e 
paternidade definem-se numa unidade especular. Ao filho 
cabe não cabe ser outro e sim a imagem refletida do pai. 
(SÜSSEKIND, 1984, p.2)

Historicamente, parece surgir uma curiosidade entre distinguir 
a semelhança, metaforicamente falando, do pai no filho, esses traços 
encontrados seriam o orgulho do pai e da família que procede. Um 
autor de renome, como cita a Süssekind (1984) é sempre cobrado dos 
especialistas para que perpetue o sucesso, tornando a relação obra/
autor/leitor um espelho da nação e seu patrimônio cultural, cuja 
existência da falta de equivalência gera inquietação.

O entendimento de literatura de “qualidade” sofreu várias alte-
rações conforme pontua a autora, isso em virtude de um pensamento 
surgido no século XVIII advindo da ascensão burguesa. O ciclo de 
produção de livros mudou e a tradição, concomitantemente, come-
ça a assumir novas perspectivas, surgem preocupações fortemente 
vinculadas a status, a imagem e tradição. Tal postura leva a conceber 
que surge uma “banca” de entendedores, que decidem o que é ou 
não literatura, e, ou, cânone. Parte-se do explicitado para uma decisão 
assaz perigosa: dividir o joio do trigo e, primeiramente, definir o que 
é joio e o que é trigo. 

O direito de tal atitude entra em conflito porque permanece a 
angústia do critério para estas escolhas e interesses a serem com-
templados. Ainda mais forte, foram os efeitos desta tradição na 
crítica literária atual que parece ter uma necessidade fiel de buscar 
a paternidade em cada novo escritor, sua influência, estilo, ou seja, 
uma voz cujo eco deve ser infinito. Este ponto gera um rastro que 
perpetua de modo muito forte na linha temporal causando efeitos 
adversos como citado:
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O tal pai, tal filho? ecoa tanto no círculo familiar, como no 
campo cultural, quando ao invés de eco ouve-se uma dúvida 
e percebe-se a possível ruptura de laços a rigor sagrados, a 
violência é idêntica. Esteja sobre ameaça a herança familiar 
ou a tradição cultural. (SÜSSEKIND,1984 p.29.)

Respectivamente, é esperado dos autores, principalmente os 
estreantes, como seus mestres/tutores, um produto impactante ou 
um futuro patrimônio. Simetrias são almejadas, surgem analogias, 
mestres consagrados são evocados para explicitar o tipo de escrita 
de um estreante, exigindo não somente a igualdade, mas uma supe-
ração. Em cada texto, a expectativa parece aumentar gerando em até 
certo ponto um desconforto para os escritores, que em alguns casos, 
veem-se obrigados a terminar obras com prazo, mudar o enredo etc., 
tudo para comtemplar certos membros da crítica. 

É viável consultar os grandes críticos literários brasileiros 
para encontrar, ao mesmo tempo, em suas análises nomes como: 
Guimarães Rosa, José de Alencar, Carlos Drummond de Andrade, 
Machado de Assis, enfim, os ditos autores canônicos, deste modo, as 
comparações são desafiadoras. Após tal provocação, como identifi-
car algo que encaixe nessa exigência? Percebendo o trabalho com a 
linguagem de Guimarães, a crítica política de Drummond, o retrato 
social de Machado ou, finalmente, o nacionalismo de Alencar? Fi-
tando a crítica literária, é notório uma grande apreciação para com o 
gênero romance, parte-se deste para diagnosticar alguns elementos 
que possivelmente contribuem para resolução do impasse proposto.

O romance, especificamente, consegue exprimir uma série de 
elementos possuidores dessas funções de questionar e criticar em 
múltiplos âmbitos a sociedade. Cada texto aborda temáticas que, 
em determinados contextos, resgatam tempos passados ou sugerem 
(im)prováveis futuros, motivando o leitor a pensar e refletir sobre 
várias esferas da sociedade. Infelizmente, o gênero romance no Brasil 
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a partir do século 18 tem apresentando fortes tendências a cair numa 
mesma temática, para acentuar melhor essa fala, cita-se o trabalho 
da autora Regina Dalcastagnè (2005). A estudiosa realizou uma 
pesquisa sobre o personagem do romance brasileiro evidenciando 
não somente este elemento, mas muitos fenômenos que circundam 
as produções literárias atuais. Em sua pesquisa, é notória a presença 
de vários fatores que influenciam a produção contemporânea, desde 
as editoras de destaque até a pouca produção realizada por algumas 
camadas sociais. 

É claro que a exclusão de determinados grupos não é algo 
exclusivo do campo literário. As classes populares, as mu-
lheres, os negros possuem maiores dificuldade para acesso a 
todas as esferas de produção discursiva: estão sub-represen-
tados no parlamento (e na política como um todo) na mídia 
e no ambiente acadêmico. (DALCASTAGNÈ, 2005, p.20)

Tal comentário segue realçando a exclusão de classes populares 
adentrando em questões políticas e culturais de representação e voz 
dentro do campo literário que permanecem suprimidas e, ainda mais 
preocupante, são pouco debatidas. Ainda na fala da pesquisadora, 
um diagnóstico do que vem se repetindo na literatura atual do país.

Mas falta ambição também no evidente exercício da escrita 
sem riscos. Com seus recortes miúdos e autocentrados, 
nossos romances mal espiam para o lado de fora, se recu-
sando a uma interpretação mais ampla dos fenômenos que 
nos cercam, como a violência urbana, a exclusão social ou a 
inserção periférica na globalização capitalista, por exemplo. 
(DALCASTAGNÈ, 2005, p.67)

Dascastagnè (2005) levanta um elemento que reverbera incessan-
temente desde meados do século passado no romance brasileiro: o 
excesso de realismo. A violência urbana abrasadora, imagens simples 
de fatos complexos, ou seja, os textos expressados pelas mãos de parte 
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dos escritores vêm acentuando características que são “teoricamente” 
função de gêneros como jornal ou a academia.  Nesse meio, o leitor se 
vê mergulhado numa eterna repetição de retratos de miséria e hosti-
lidade, deixando uma lacuna grande de temas a serem explorados.

Mas o retrato da injustiça ou miséria, que aparece aqui 
e ali, apenas ecoa aquilo que o texto jornalístico, ou o 
discurso acadêmico fossilizado, já aparece cotidianamente, 
incapaz que é de dar vida ao conjunto complexo de relações 
sociais que sustenta tais situações (miséria, injustiça). 
(DALCASTAGNÈ, 2005, p.65)

Segundo outro estudioso das obras contemporâneas Karl Erick 
Schollhammer (2013), o tema da violência surgiu fortemente diante 
dos díspares conflitos que o país sofreu como a ditadura, e o período 
pós-guerra cujos efeitos emudeceram o país. O autor comenta ainda 
que sobretudo pelas mãos do escritor Rubem Fonseca esta temática 
ganhou mais força, tudo, em virtude de suas fortes descrições e ima-
gens de violência, enfim, o Brasil é representado em seu lado mais 
obscuro. Surge um marco na literatura, nomeada mais tarde por 
brutalista, que salienta uma imagem de crimes e violência constante 
em que a corrupção e morte brotam de cada página.

No entanto, foi outra vertente, inaugurada ainda em 
1963 por Rubem Fonseca com a antologia de contos Os 
Prisioneiros, que deixou influência mais marcante na 
literatura urbana brasileira. Com esse livro, Fonseca 
promove uma prosa denominada por Alfredo Bosi (1975) 
de “brutalismo”, caracterizada pelos temas e pelos enredos 
sempre amarrados à violência social e conduzidos por 
personagens marginalizadas típicas das grandes cidades 
cuja realidade é marcada por criminosos, delinquentes e 
policiais corruptos. Foi a inversão do ponto de vista sobre 
o crime e a violência que causou o maior estranhamento 
nessa ficção que falava dessa realidade a partir de um 
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distanciamento moral, mas expressava sua experiência 
diretamente. (SCHOLLHAMMER, 2013, p.55)

Salienta-se que Rubem Fonseca possui uma contribuição assaz 
importante para literatura brasileira, seus livros retratam vários con-
flitos (históricos/políticos) e, acima de tudo, momentos nos quais o 
ser humano vê-se impotente diante de tanta maldade. Possivelmente 
pelo forte impacto da escrita do autor Rubem Fonseca, alguns dos 
escritores posteriores assumiram uma linha parecida, e, como men-
cionado por Schollhammer (2013), essa temática perante o período 
conturbado vivenciado pela sociedade vem se mantendo atuante.

Apesar de sua importância fica evidente a necessidade da lite-
ratura trilhar um caminho novo, a violência vista em algumas obras 
advindas do século XX, sempre com exceções, direcionam-se para 
cenas brutais, de morte, em que a narrativa disserta com gírias e 
palavras de baixo calão, elementos usados excessivamente gerando 
o desgaste literário. Dalcastagnè (2005) em seu estudo salienta, res-
pectivamente, preocupações semelhantes almejando para as futuras 
produções a fuga da violência como fim, busca-se, então, novas 
propostas literárias.

Esmiuçando a pesquisa de Dalcatagnè (2005) é viável levantar 
outros dados muito sólidos. Dentre seu corpus, foi contrastada uma 
ênfase em personagens de classe média, diagnosticando que os ex-
cêntricos/marginalizados são quase exclusos das produções, sendo 
isso um grave problema.

Se negros e pobres apareciam pouco como personagens, 
como produtores literários eles são quase inexistentes. A 
partir dessas ausências, foram-se constatando outras, entre 
personagens mesmo – das crianças, dos velhos, dos homos-
sexuais, dos deficientes físicos e até das mulheres. Se eles 
estão pouco presentes no romance atual, são ainda mais 
reduzidas suas chances de terem voz ali dentro. Os lugares 
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de fala no interior da narrativa são monopolizados pelos 
homens brancos, sem deficiência, adultos, heterossexuais, 
urbanos, de classe média... (DALCASTAGÈ, 2005, p.15)

Ainda mais preocupante é refletir sobre essa voz que ficou supri-
mida no âmbito da publicação. Infelizmente, fica perceptível, mesmo 
num século dominado pelos inúmeros aparatos tecnológicos, essa 
invisibilidade de outras vozes. Para quebrar o pensamento engessado 
que pareceu alastrar-se, como foi discutido, torna-se essencial assumir 
uma postura crítica diferenciada, trabalho que não é simples porque 
é fundamental uma percepção política, histórica e social muito mais 
aguçada. Refletir sobre novas posturas é prioridade, poder-se-ia criar 
uma metáfora como a da autora Süssekind partindo de: Tal Tema, 
Qual Atitude?

Nas considerações de Süssekind (1984), ela associa a esta necessi-
dade do real a um movimento ligado à identidade nacional, apontando 
ainda como uma forte tendência ao Naturalismo. A ideia perpétua de 
documentar o país, construir testemunhos de fatos, correntes, fotogra-
fias, biografias, enfim, o incessante desejo de postular uma identidade 
vem a ser recorrente. Em virtude destas postulações do Naturalismo, 
se vai enfatizar fundamentalmente sua transformação, sua recriação 
em solo nacional e suas repetições, evitando idealizar o naturalismo 
como uma mera cópia de ideias importadas. “Somente assim se pode-
rão traçar os contornos dessa estética, dominante na produção crítica 
e ficcional brasileiras. Passemos agora, então, a esse eterno retorno 
naturalista em nossa literatura". (SÜSSEKIND, 1984, p. 60).

Fica, então, perceptível uma necessidade esporádica desse retor-
no do naturalismo como uma força cultural e histórica. Ressalta-se 
a importância de tal registro porque o romance que será discutido a 
seguir segue próximo desse modelo, porém, ele se justifica justamente 
pela maneira do autor construir o narrador/personagem e o modo 
que este posiciona diante de cada fato no seu contexto.
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É notório um aumento no número de publicações literárias 
anualmente, isso devido à internet e seu impacto como os blogs, 
sites, canais de vídeos, concursos, eventos, enfim, a diversidade que 
surge anualmente. Então, Com Cristiano Baldi, finalista do prêmio 
São Paulo Literatura 2018, professor de escrita criativa da PUCRS, 
surge o livro Correr Com Rinocerontes, isso, de forma pouco tradicional: 
como trabalho de conclusão de pós-graduação.1 

Adentrando no livro, é possível observar o porquê da obra 
apresentar-se como uma curiosa proposta de leitura, fitando nesse 
estudo, essencialmente, seu narrador/personagem. Numa entrevista2 
para o programa Café com Letras da TV Câmara o escritor Baldi afirma 
seu personagem carece de arco dramático, que ele busca uma fuga, 
menciona ainda que ele é passivo diante das situações. E a proposta 
é justamente caminhar do comentário feito pelo escritor, tal atitude 
para demonstrar que esta passividade do personagem corrobora para 
transpor um panorama em que a violência/miséria/naturalismo, que 
vem sendo exageradamente estilhaçada em algumas obras, no texto 
do autor surge em momentos de silêncio, nas inquietudes, valendo 
mais na observação do forte realce da invisibilidade dos fatos.

O enredo da obra, de modo resumido, foca-se em uma narrativa 
em primeira pessoa por um narrador pouco confiável que apresenta 
suas memórias de família sem nunca citar seu nome. Ele narra sobre 
os inúmeros problemas que afetam sua vida familiar. Dentre os per-
sonagens mais importante ficam: seu irmão Igor, menino com uma 
deficiência mental gravíssima, incapaz de falar normalmente, comer, 
vestir-se ou ficar sozinho; sua mãe que cuida dos dois, seus avós e 
sua namorada Bárbara. 

1 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DpcXUPJkUwA. Acesso em: 
20 jun. 2019
2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DpcXUPJkUwA. Acesso em: 
20 jun. 2019
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A obra se inicia com o personagem recebendo uma ligação de 
sua família, algo grave aconteceu necessitando, urgentemente, de 
seu retorno para Porto Alegre. O narrador está morando em São 
Paulo, fazendo mestrado, é sustentado pelos avós, namora com uma 
estudante de psicologia chamada Bárbara e utiliza de quaisquer ar-
gumentos e mentiras necessárias para não visitar seus parentes. Após 
atender essa ligação, cujo problema não é apresentado, ele toma a 
difícil decisão de voltar para Porto Alegre. O livro alterna entre pas-
sado e presente, o narrador tenta justificar o motivo do abandono de 
sua família construindo sua justificativa por meio de suas memórias 
mais tristes e angustiantes. 

Foi feito o recorte de três momentos do livro para revelar essa 
incapacidade do narrador de expressar seus sentimentos e, principal-
mente, sua inércia diante dos fatos. O livro, ao final de cada capítulo, 
lança um acontecimento trágico, que possivelmente afetou o narrador, 
corroborando para sua fuga para São Paulo. 

Analisar um personagem pode ser uma tarefa árdua, vista a 
multiplicidade de pontos a serem observados, mas o intuito é res-
gatar apenas alguns dos elementos selecionados pelo autor Baldi 
(2018) para explicitar a indiferença das pessoas, e principalmente 
da sociedade perante os problemas do dia a dia. Tentando associar 
um traço naturalista bastante curioso, nota-se a leitura citada pelo 
narrador enquanto ele transita de São Paulo para Porto Alegre bem 
ao início do livro.

Eu lia durante o voo um pequeno volume em que Darwin 
fazia uma série de observações aceca de sua incursão pela 
América do Sul. Apesar de ter passado a centenas de quilô-
metros de Porto Alegre, foi impossível não fantasiar o jovem 
naturalista se deparando com o lixo que ulcerava naquelas 
rua, o jovem naturalista sobre o lombo de um cavalo can-
sado e de veias sôfregas, o precoce pesquisador lidando 
com todo tipo de babacas de chapéu. (BALDI, 2018, p. 12)
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O personagem expressa sua frustração de retornar para Porto 
Alegre, trazendo Darwin, o naturalismo, uma espécie de expectativa 
do que o espera, a possível lei do mais forte, a evolução de Darwin. 
Tendências naturalistas surgem no texto, não de modo tradicional à 
estética já conhecida, com descrições e metodologias de análise, mas, 
como citou Süssekind (1984), de um modo distinto. A onisciência do 
naturalismo é substituída por um narrador inseguro, pouco confiá-
vel, num caminho tortuoso repleto de bifurcações no qual a miséria, 
tristeza, violência são maquiadas por uma fala cansada e distante do 
protagonista. Sua angústia surge com pequenas menções em suas 
leituras, seus desgostos. Nas máximas no qual sua tristeza é eleva-
da, ele vaga como um Flaneur, na observação de um mundo que ele 
aceita, mas não concorda. Tem-se, então, um ser que tenta mitigar 
seu descontentamento com uma fala indiferente e despreocupada 
com doses de sarcasmo e humor. 

O personagem literário é um dos pontos mais intrigantes, talvez 
até o maior, da literatura e E. M. Forster (1998) foi um crítico lite-
rário que fez fortes pontuações sobre a construção do personagem, 
essencialmente como eles atuam dentro da história. Em seu discurso, 
apresentou distintos conceitos adotados por vários estudiosos da 
crítica, cabíveis à discussão aqui suscitada. Ele postulou duas clas-
sificações: a de personagem flat (plana) e round (redonda), sendo flat 
o menos complexo e o round o de maior complexidade, deste modo, 
comumente, o round é mais apreciado nas obras. O autor explica 
a complexidade de caracterizar alguns elementos do personagem, 
existem certos aspectos que se sobressaem, pois por meio de ações 
na narrativa o ser ficcional se molda, sendo fundamental um olhar 
bastante preciso. O crítico brasileiro Antonio Candido (2011) fez 
outro grande estudo sobre o personagem ficcional, num diálogo 
muito forte com Forster (1998), na leitura da obra menciona o local 
de retirada destes elementos:
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Mas é justamente aí que surge o problema: de onde parte a 
invenção? Qual a substância de que são feitas as persona-
gens? Seriam, por exemplo, projeção das limitações, aspi-
rações, frustrações do romancista? Não, porque o princípio 
que rege o aproveitamento do real é o da modificação, seja 
por acréscimo, seja por deformação de pequenas sementes 
sugestivas. O romancista é capaz de reproduzir a vida, 
seja na singularidade dos indivíduos, seja na coletividade 
dos grupos. Ele começa por isolar o indivíduo do grupo 
e, depois, a paixão no indivíduo. (CANDIDO, 2011, p. 67)

Candido (2011) vai apresentar que o grande trunfo do romancista 
é sua memória, onde coleta personagens já conhecidos os modifica, in-
venta outros e assim prossegue. Nenhum deles, como aponta Candido 
(2011), é inteiramente imaginado pelo escritor, cada particularidade 
é retirada de outros seres reais ou não, e por meio da criatividade a 
memória do escritor é modificada dando à luz a diversos seres. Ainda 
exemplifica sobre o autor e sua invenção, afirmando que as ações de 
seu protagonista vão justificando/colaborando para sua mudança ao 
longo da narrativa, criando maiores graus de complexidade.

No percurso do protagonista de Baldi (2018), não é observada 
grande alteração na sua personalidade, apesar de tantos problemas 
e dificuldade vivenciados, tornando a leitura curiosa. Os outros 
personagens, como sua família modificam-se ao longo da narrativa 
construída, enquanto o narrador se mantém estático. Seu avô cada 
vez mais forte e protetor a cada memória apresentada, sua avó se 
apega a religião perante as dificuldades e a namorada permanece ao 
seu lado com conselhos e apoio todo o tempo. O protagonista, por 
outro lado, distante, inerte, distingue o certo do errado, mas no mo-
mento de agir, nada, nem o nome ele apresenta ao leitor, realçando 
sua impotência.

Ao final do primeiro capítulo, ele encontra com seu avô os dois 
sentam juntos e num momento de silêncio surge uma atitude que dá 
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início a série de relatos da vida do narrador e o motivo de sua volta 
até Porto Alegre.  

De dedos compridos entrecortados por articulações do 
tamanho de testículos. Ele poderia esmurrar o diretor da clí-
nica, por exemplo, o diretor que lhe fizera tantas promessas, 
que lhe convencera com um léxico de fato muito persuasivo 
que aquele era o melhor estabelecimento do estado. Meu 
avô poderia esmurrar alguém naquele início de noite, mas 
ele jamais esmurrou qualquer pessoa, então ele apenas anda 
até mime cumprimenta a velhota que, muito ligeira, carrega 
aquele bebê bonito para longe de nós.

- Você deveria vê-la – então ele senta ao meu lado e coloca 
a mão sobre meu ombro e é nesse instante que a viagem a 
Porto Alegre verdadeiramente começa. (BALDI, 2018, p. 49)

O narrador indica seu desconforto em estar ali, surgindo pe-
quenas pistas sobre sua mãe e uma tragédia. Em seguida, muda seu 
discurso e inicia uma história sobre uma viagem para o município 
de Gramado. Neste espaço, desponta o elemento mais importante da 
trama: o fato que desestabilizou sua família completamente fazendo-o 
partir para São Paulo. 

Em Gramado, o protagonista resume vários acontecimentos, 
e, dentre sua maior angústia, evidencia-se o cuidado com Igor (seu 
irmão especial) sendo ele um grande risco para todos. Hospedados 
num hotel de luxo, ele aponta suas maiores peripécias, encontro 
com antigas paixões de escola, noites de festa, dentre outros, até que 
surge a menção a Igor para destoar a narrativa. Seu irmão, conforme 
o narrador, quebra coisas, ataca pessoas, come pequenos animais, 
pelos de tapetes, vai para hospital etc., tais atitudes são expostas 
de modo a aparentemente não influenciar no personagem, sendo 
altamente duvidoso visto a tendência dele em reafirmar seu amor 
fraternal. No processo de caracterização utilizado pelo autor, fica 
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evidente a eterna fuga das dificuldades feita pelo protagonista, 
indicando uma imagem de insegurança, e ao final do capítulo acon-
tece uma tragédia intrigante mexendo ainda mais no personagem. 
Enquanto o protagonista estava namorando dentro d’água numa 
piscina, surge um momento de distração e seu irmão Igor, que tinha 
feito amizade com uma menina (criança), acaba a atacando como 
se fosse uma brincadeira. Quando a mãe de Igor/narrador percebe, 
torna-se tardio.

Flavia segunda é arrastada pelas mãozinhas furiosas do 
meu irmão. Apesar dos apelos da minha mãe, Igor não solta 
os cabelos da menina e faz com que o corpinho ricocheteie 
de um lado para o outro, como uma isca artificial. (BALDI, 
2018, p. 142)

Após diversas tentativas, eles conseguem soltar o braço de Igor 
e o narrador demonstra sua frieza e indiferença.

A mulher grita, minha mãe também grita, e só então um 
funcionário entra pela porta. Ele corre até a beira d’água e 
ergue Flavia segunda, que agora pesa dezoito kilos de uma 
forma inteiramente nova. Seus bracinhos estão inertes e 
inertes estão também as pernas e o homem as coloca sobre 
o piso e não sabe bem o que fazer. O corpo da menina so-
fre alguns espasmos e fica imóvel mais uma vez. (BALDI, 
2018, p. 142)

A mãe do personagem entre em colapso, a cada dia vai perdendo 
o alento até que em determinado momento, a sanidade. Em virtude 
de seus avós terem uma renda considerável, após difícil decisão, 
acabam por interná-la. O protagonista nesse recorte temporal, em 
nenhum momento mostrou iniciativa de ajudar, ou tentar amenizar 
a situação causando estranhamento na leitura da obra. As cenas ar-
quitetadas por Baldi (2018) aparentam revelar uma indiferença com 
a vida, uma impossibilidade de controlar alguns fatos. 
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O autor Paulo Roberto Tonani do Patrocínio (2013) lança um 
olhar semelhante na obra Passageiro do Fim do Dia de Rubens Figuei-
redo (2010). Fitando a obra de Figueiredo, o autor tenta resgatar esses 
elementos cíclicos do Naturalismo. No texto, o personagem Pedro 
passeia de ônibus e observa as inúmeras situações que ocorrem nas 
ruas e no seu entorno, muito próximo da obra de Cristiano Baldi.

Ver, olhar, observar são os únicos atos realizados por um 
sujeito que, não ao acaso, busca o assento mais alto do ôni-
bus, localizado acima das rodas trazeiras, para acompanhar 
a viagem. O realismo descritivo passa a ser apaziguado 
pelos traços de subjetividade do olhar do personagem. O 
olhar surge como metáfora do limite da compreensão sobre 
o outro. É o personagem Pedro, descrito como distraído que 
seleciona e organiza os eventos e recolhe as histórias dos 
personagens que circundam sua trajetória. (PATROCÍNIO, 
2013, p. 271)

Deste modo, segue o narrador de Correr com Rinocerontes, ob-
servando, e no final do último capítulo, é revelado o porquê do seu 
retorno para casa. “Estão coletando material, fazendo o corpo de 
delito. O procedimento é todo muito técnico, tem um protocolo bem 
rígido, muita disciplina, muita ciência. (BALDI, 20138, p.152).” A 
mãe do protagonista, mesmo catatônica, foi estuprada, sem ter um 
culpado, o mistério torna tudo mais assustador, cada fato é limitado 
ao questionamento dos porquês. O texto resgata o naturalismo com 
novas roupagens: poucas descrições, mas com a presença da ciência, 
das inseguranças e da indiferença. 

Procurando um mecanismo de fuga, na impossibilidade de re-
solução, o protagonista vaga pela cidade, até que em determinado 
momento encontra uma moça, na possível busca de ter uma relação 
sexual para “relaxar”. O autor Baldi (2018) escolhe um livro curioso, 
presente na bolsa da moça, conforme o narrador. “Ela abriu a bolsa 
de lona e retirou dela a vigésima oitava edição brasileira de Vigiar 
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e Punir. Vigésima oitava. Folhei as poucas páginas que restaram e 
lhe devolvi o livro. (BALDI, 2018, p.233). Vigiar e Punir, livro de 
Foucault, leitura bastante relevante tratando do fato de sua mãe ter 
sido estuprada, o caso não tem suspeitos, e após os exames, fora algo 
ainda mais aterrorizante diagnosticado, cuja foto no livro explicita. 
Pensar no autor é relembrar as importantes contribuições dentro das 
análises de instituições, é prioridade resgatar os infinitos lugares da 
exclusão, seu discurso extravasa o espaço fechado dos muros e a 
envolve a sociedade numa totalidade.

Um dos trechos finais do livro é uma quase atitude que o per-
sonagem assume no retorno da mãe para casa. Neste momento, o 
leitor poderia esperar uma evolução ou uma marca de profundidade, 
o que não acontece. Ele mesmo tenta justificar seu comportamento 
percebendo a carência de suas forças e, ao presenciar sua mãe na 
chegada de casa na maca, cita:

Eu jamais incorreria na estupidez de dizer que aquele era 
afinal o momento de epifania, o momento em que eu me pus 
em movimento e que agora eu correria com rinocerontes. 
Naquele instante eu apenas tinha que fazer algo, porque de 
alguma forma aquele instante incorporou os outros instan-
tes desde que cheguei a Porto Alegre. (BALDI, 2013, p. 222)

Após os acontecimentos, ele reflete chegando à conclusão que 
sua intrepidez acabara em poucos dias. Na análise desses excertos, 
não existe uma exacerbada descrição de violência ou detalhes das 
atrocidades cometidas. É apresentada apenas uma narrativa trágica, 
cheia de incertezas de como poderia ter sido e não foi. À baila, a fala 
do autor Patrocínio (2013) para corroborar com a ideia do processo 
cíclico do naturalismo, uma violência sútil.

“Dessa forma, é possível dizer que o ciclo novamente se 
abre e o naturalismo, que antes parecia estar encapsulado na 
década de 1970, retorna agora com novas vestes e amparado 
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em uma linguagem fria e direta que almeja representar a ex-
periência urbana pelo temário da violência. (PATROCÍNIO, 
2013, p.265)”

Cânone? Baldi (2018) abre mais uma porta para um romance em 
que a apatia do protagonista, sua falta de atitude e principalmente a 
fuga dos problemas esboça uma distinta tendência entre tantos textos 
emergidos. Uma imagem é construída ao longo de cada memória e 
tragédia relatada: a impotência. Ela surge nos pequenos momentos 
no qual o ser humano se encontra de mãos atadas, observando. O 
rinoceronte da capa, metaforicamente pode ser um grande fardo, 
todavia, é difícil dizer se algum dia o protagonista correrá com os 
rinocerontes como sugere o título.

Resquícios do Naturalismo na temática discutida aparecem como 
um misto de rejeição e atração, o intuito do autor parece direcionar 
a uma proposta de reflexão sobre a violência e como o ser humano 
a vem aceitado como rotina. Baldi elegeu momentos bastantes par-
ticulares para construir um retrato de um mundo inseguro cheio de 
caminhos tortuosos, não por imagens repletas de brutalidade, mas 
pela invisibilidade ou parcialidade das imagens deixando, então, 
para o leitor concluir o retrato. 

Ao final da obra, a fuga do personagem que não surpreendendo 
o leitor, suas atitudes, sua inconstância, os cacos de suas memórias 
apresentadas aqui e ali, vão deixando muitas dúvidas e angústias. 
O almejado personagem round, complexo, é substituído por alguém 
sem nome, frágil, quebrando com o tradicional. Seu nome, poderia 
ser completado por várias pessoas e suas histórias, fica, então, esse 
romance como algo distinto a ser canonizado, ou não, pela nova crítica
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O que fazer em um apocalipse zumbi: 
a questão da agência no videogame 
The Walking Dead

Fhilipe Germano Rigamonte*

Resumo: O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de iniciação científica 
realizada com o jogo virtual The Walking Dead dentro das perspectivas de agência 
e construção de sentido (MONTE MÓR, 2013; ARENDT, 2007). A pesquisa é de 
natureza participativa, exploratória e qualitativa. A coleta de dados é feita a partir 
da experiência do jogador-pesquisador, sua leitura do jogo e dos sentidos propostos 
pelos desenvolvedores. A pesquisa se justifica pelos jogos digitais trazerem propostas 
que enfatizam as narrativas de mundo e evidenciarem a agência do sujeito como 
produtora de suas realidades. O objetivo é analisar como The Walking Dead trabalha 
a relação jogador-jogo e o que isso significa para a agência do jogador, visto que 
as ações do jogador modificam seu contexto e incidem diretamente sobre histórias 
de vidas alheias. As interações estendem-se para outros ambientes virtuais e/ou 
físicos, onde se criam afinidades entre a prática e os sujeitos (GEE, 2003). Como 
prática social, os videogames também influenciam a reconstrução das identidades 
dos usuários, por estarem em contextos pluralizados e heterogêneos em que as 
diferenças entram em conflitos. 

Palavras-chave: Letramentos Críticos; Videogames; Agência; Identidade.

Abstract: The present work is the result of a research of scientific initiation conducted 
with the virtual game The Walking Dead within the perspectives of agency and 
meaning making (MONTE MÓR, 2013; ARENDT, 2007). The research methodology 
is participatory, exploratory and qualitative. The data collection is generated by 
the player-researcher´s experience, his reading of the game and what is proposed 
meanings by its designers. The research is justified for digital games bring proposals 
that emphasize the narratives of the world and the subject´s agency as the main 
driving force for his/her realities. The objective is to analyze how The Walking 
Dead articulates the player-game relationship and what this means for the player´s 

*  Graduando em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS).
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agency, since the actions of the player modify his/her context and focus directly on 
the others´ stories and lives. The interactions are extended to other virtual and/or 
physical environments, where affinity between practice and subjects (GEE, 2003) are 
constructed. As social practice, video games also influence the reconstruction of the 
users´ identities in pluralized and heterogeneous contexts in which the differences 
conflict.

Keywords: Critical Literacies; Videogames; Agency; Identity. 

Introdução

Já há alguns anos, nota-se um crescente interesse em estudar 
os jogos digitais na formação de sujeitos por estarem presentes em 
diversas culturas. Considerados prática puramente lúdica e comer-
cial, os videogames são cada vez mais compartilhados entre pessoas, 
configurando oportunidades de trocas culturais e saberes dentro e 
fora dos espaços virtuais que evidenciam a agência dos sujeitos1. 
Quando os praticantes constroem relações, valores, moldam identi-
dades e compartilham saberes (sobre jogos, cultura geral, política), 
desenvolvem afinidade por uma prática social, cujo objetivo é comum 
e que não estabelece critérios que considerem questões de raça, idade, 
de gênero, de sexo e de origem (GEE, 2004). 

Assim sendo, alguns teóricos exploram aspectos nos jogos di-
gitais que os potencializem como práticas pedagógicas, tornando-os 
poderosas ferramentas para a aprendizagem em diferentes níveis. 
Autores como Gee (2003), Apperley e Beavis (2013), Takaki (2006) 
e Fardo (2013) evidenciam a transposição desses aspectos contidos 
na “informalidade” dos videogames para a educação formal. Os 
videogames podem ser entendidos como processo de transformação 
no qual a mutabilidade das “novas” tecnologias digitais exige uma 
reestruturação e uma revisão sobre a linguagem, a comunicação e a 
sociedade em geral (MONTE MÓR, 2010, p. 470). 

1 Considero o sujeito tanto coletivo, quanto individual, uma vez que as construções 
dos sentidos, identidades, valores e saberes se dão na relação do jogador com o 
jogo e entre os próprios jogadores em espaços diversos e heterogêneos. 
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Isso posto, o objetivo deste trabalho consiste em evidenciar, 
dentro do jogo The Walking Dead (doravante TWD), um modelo de 
jogabilidade2/aprendizagem baseado na agência do jogador, pela qual 
sua percepção crítica e reflexiva pode ser desenvolvida, competência 
geralmente exigida dos indivíduos para lidar com relações de poder 
e de trabalho (MONTE MÓR, 2010). É necessário explorar a relação 
do jogador com as linguagens e discursos a ele apresentadas e pensar 
como os limites técnicos do jogo influenciam na experiência do jogador. 
Os jogos, além de serem textos multissemióticos, também carregam 
discursos e (re)produzem de valores e ideais alheios (dos produtores 
e da grande maioria dos jogadores) que podem ser excludentes. 

Nessa linha, teorias de letramentos críticos (doravante LCs) 
com foco nas práticas digitais ajudam a entender que os games vão 
além de uma prática lúdica e comercial, pois podem ser lidos de uma 
perspectiva de (re)escrita do mundo (JANKS, 2013) em um processo 
no qual autor e leitor estão no mundo e com o mundo (SOUZA, 2011). 
É nesse processo onde discursos são produzidos e reproduzidos o 
tempo todo que os sentidos são (re)imaginados e a realidade amplia-
-se para novas leituras e manifestações.

Metodologia

A metodologia utilizada é de natureza qualitativa, interpretativa 
e exploratória. Para tanto, tomam-se como base as teorias que regem 
os conceitos de Letramento Crítico (JANKS, 2013; SOUZA, 2011), 
affinity space (GEE, 2003), multimodalidade (MONTE MÓR, 2010) e 
agência (MONTE MÓR, 2013a). Os dados foram gerados das jogadas 
que o pesquisador realizou num período de 3 meses. O trabalho en-
volve um participante responsável pela coleta do material e análise 
em diálogo com as teorias; a plataforma de reprodução do software 

2 O leitor deve entender o termo “jogabilidade” como o processo de se jogar 
determinado jogo. 
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foi um notebook, cujas configurações técnicas foram suficientes 
para evitarem complicações de sistema e/ou de hardware durante a 
experiência. 

Em um primeiro momento, joguei3 TWD com o intuito de bus-
car uma experiência lúdica, sem muito rigor científico. Explorado o 
jogo, volto como jogador-pesquisador com olhar crítico, observando 
os elementos que possam ser focos de investigação desta pesquisa. 
A fim de focalizar a agência dentro de TWD, decidi focar no último 
capítulo do jogo para que se possa entender, de modo geral, o que 
o eu como jogador fiz em todas as fases do jogo, ou seja, como suas 
ações me levam ao desempenho final na última fase do jogo. O re-
corte demonstra quando e como as ações do jogador-personagem 
ganham seu desfecho a partir de um todo: o momento final quando 
os sentidos construídos sofrem uma releitura, remodelando a iden-
tidade do personagem aos olhos do jogador-pesquisador, ao qual é 
apresentado um ponto de vista geral de suas escolhas.

Fundamentação teórica

Entendendo os jogos digitais como objetos de domínio semiótico 
(GEE, 2003), procuro uma definição de linguagem que não reduza 
suas complexidades e nem deixe de lado a noção da interatividade 
jogador-hardware-software. Os espaços (virtuais e físicos) propostos 
pelos videogames participam ativamente do desenvolvimento pessoal 
e social dos jogadores, tratando-se de uma prática nunca isolada 
e presente em ambientes que extrapolam o virtual, alcançando o 
mundo “real” dos praticantes. Os jogos caracterizam-se como obje-
tos “pluralizantes” que permitem a construção de relações pessoais 
inevitavelmente conflituosas, promovendo discussões acerca dos 
assuntos envolvidos.

3 Mudo para a primeira pessoa do singular para caracterizar a experiência. 
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Como toda prática social, os jogos digitais incluem regras 
exclusivas que demonstram a necessidade de organização para 
funcionarem, mesmo não garantindo a não transgressão dos envol-
vidos. Sendo assim, encontramos em Takaki (2017) a noção de uma 
linguagem contingencial e metamórfica (compara o funcionamento 
da linguagem a uma partida de futebol) por meio da qual o com-
partilhamento de linguagens semelhantes aproximaria indivíduos 
de diferentes contextos para uma finalidade em comum. Podemos 
tratar o jogo digital de forma parecida, pois nele o contato entre as 
identidades individuais e/ou coletivas são construídas na relação que 
os jogadores estabelecem entre si e com jogo, em meio a um processo 
de comunicação repleto de “viradas de jogo” (TAKAKI, 2017, p. 27).

A multimodalidade desses ambientes passa a “representar” 
a realidade em diferentes processos de linguagem e construção de 
sentido (MONTE MÓR, 2010), portanto, temos a noção de realidades 
pluralizadas à medida que as percepções de língua e linguagens vão 
sendo reconstruídas (TAKAKI, 2017). Assim, a “realidade” é construí-
da em diferentes perspectivas e seus sentidos dependem do sujeito 
que as interpreta a partir de suas vontades, processos linguísticos 
familiares, de práticas de valores políticos e sociais e de sua história e 
comunidades às quais pertencem. Esse processo de “representação” 
é muitas vezes restrito a certos ambientes, excluindo-se interpreta-
ções que surgem em outros espaços de poder e que deveriam ser 
igualmente fundamentadas.

Ao refletir sobre as questões da produção de um determinado 
jogo, considero que esses textos virtuais multimodais são carregados 
por discursos de seus desenvolvedores. Para tanto, os LCs aparecem 
como uma importante abordagem para entendermos as diferenças 
produzidas nas múltiplas realidades como fenômenos que fazem 
parte de um “sistema de desigualdades e injustiças” (CERVETTI; 
PARDALES; DAMICO, 2001, p. 9). Os LCs assumiriam a leitura 
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como um ato de conhecer o mundo e a própria palavra, bem como 
um meio de transformação social. Segundo os autores, a construção 
dos sentidos do texto deve ser entendida como um processo histó-
rico, social e tendo como base as relações de poder entre os sujeitos 
redesenhistas de texto (CERVETTI; PARDALES; DAMICO, 2001). 

Na própria formação da sujeito-jogador, existem questões ideo-
lógicas e culturais envolvidas, a partir das quais determinadas leituras 
do jogo são usadas no processo da construção dos sentidos. Abordar 
os letramentos envolvidos no jogo-como-texto, assim como proposto 
por Apperley e Beavis (2013) traria para a superfície diversas habi-
lidades, valores e atitudes dos alunos que se desenvolvem em/para 
contextos bastante múltiplos. O papel desse modelo de jogo-como-texto 
seria o de “situar os jogos digitais em contextos mais gerais: a sala de 
aula, as experiências extraclasses dos alunos, até mesmo os eventos 
do mundo” (APPERLEY; BEAVIS, 2013, p. 5. Tradução minha)4.

Os videogames não devem ser considerados atividades isoladas, 
porque requerem do sujeito o domínio de habilidades específicas e 
universais à maioria das categorias dos jogos digitais (ação, aventura, 
terror, RPG, FPS). Há, portanto, um conhecimento coconstruído do 
jogador ao se jogar e participar de espaços virtuais responsáveis por 
definir a experiência do indivíduo.

Seguindo esse pensamento, encontramos, nos jogos, aspectos 
que os definem como objetos de ação. Essa ideia deriva da noção de 
“ergodic” proposta por Aarseth (apud APPERLEY; BEAVIS, 2013) que 
define o texto pelas interações entre o software, o hardware e o jogador. 
Os autores chamam esse aspecto de games-as-action, a partir do qual 
poderemos compreender as práticas de letramentos envolvidas no 
ato de jogar. 

4 Traduzido do original: “The role of the games-as-text layer of the model is to 
situate digital games in wider contexts: the classroom, students’ out-of-school 
experiences, even world events”.
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O fato de o jogo revelar o jogador sujeito ativo, capaz de ler, 
apreender e atribuir sentidos para o mundo real, também dentro 
do jogo as escolhas modificam a história e decidem o destino das 
personagens, indicando a agência do sujeito como força motriz dos 
acontecimentos do mundo. Vejo, portanto, a ação como postura 
humana diante do mundo, o que Monte Mór (2013a) entende como 
sendo uma “agência orgânica” do sujeito, buscando em Arendt (apud 
MONTE MÓR, 2013a, p. 1) o que seria agir, a qual se refere à ação 
pela tomada de iniciativa, “produção” e reprodução de uma ação, 
impulso que revelaria o ator.

Os jogos são “porta de entrada” dos sujeitos (principalmente 
jovens) para o mundo virtual (GROS, 2003, p. 2) por serem atrativos 
estimulantes da criatividade que permitem a construção de mundos 
fantásticos e despertam no usuário certa afinidade. Nesses mundos 
o sujeito pode deixar seu lugar de fala usual e assumir narrativas 
performáticas (CASTRO apud MONTE MÓR, 2008, p. 10), conferin-
do-lhe liberdade na construção de discursos e identidades. Nesses 
espaços, as identidades dos sujeitos são escolhidas ou até mesmo 
criadas com fins específicos para interação, conectando indivíduos 
e personas selecionadas/produzidas com existência circunstancial e 
menos preocupada com as máscaras sociais (GEE, 2004): a narrativa, 
portanto, será responsável por recriar, constantemente, identidades 
desses indivíduos (ZACCHI, 2018). 

Para Gee (2003), a relação jogador-jogo produziria três diferentes 
identidades: a primeira é a virtual identity, aquela pertencente ao per-
sonagem que o jogador irá controlar ou criar (no caso dos role-playing 
games ou RPGs). Uma segunda identidade é a real-world identity, 
pertencente ao jogador como pessoa no mundo real. A terceira é, 
segundo o teórico, “a mais difícil, mas a mais importante para se 
entender o poder dos jogos” (GEE, 2003, p. 55), chamada projective 
identity. Por ser a mais importante, receberá maior atenção. De modo 
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geral, o jogador terá de construir a imagem de seu personagem a 
partir de uma projeção de si para a persona virtual por meio de suas 
escolhas. No caso de TWD, o jogador decidirá quem ele quer que Lee 
seja. Gee (2003) explica que isso acontece porque o jogador deseja ver 
em seu personagem seus próprios valores e convicções, pensando e 
refletindo criticamente acerca das decisões a serem tomadas e quais 
consequências implicarão: “Eu quero que esta pessoa e história 
reflitam meus valores, portanto eu preciso pensar reflexivamente e 
criticamente sobre eles” (GEE, 2003, p. 56. Tradução minha)5.

The Walking Dead: enredo e mecânica

Em TWD, o jogador assume a forma de Lee Everett, um homem 
negro americano condenado por assassinato que se encontra em meio 
a um mundo no qual a civilização humana foi desestruturada por 
um apocalipse “zumbi”. A história circula a relação desenvolvida 
entre o jogador-personagem com a personagem Clementine. Lee, 
antes um estranho, passa a ser uma importante figura para garota, 
pois suas decisões influenciam a formação do caráter da personagem. 
Ao longo da história, posso tratar a personagem como incapaz de 
se defender ou ensiná-la estratégias e técnicas para a sua segurança 
(isso contribui para que ela desenvolva ou não confiança em outras 
pessoas, medo ou coragem para agir em algumas situações).

Diante dessa situação, Lee e Clementine vão em direção à cida-
de onde os pais desta se encontravam durante o caos do apocalipse. 
Antes de encontrar a garota em sua casa, Lee ouve as gravações 
deixadas pelos pais dela na secretária eletrônica, e descobre que, 
provavelmente, os pais dela estão mortos. Logo, uma das principais 
decisões a ser tomada pelo jogador-personagem é sobre contar ou 
não a Clementine o verdadeiro paradeiro de seus pais.

5 Traduzido do original: “I want this person and history to reflect my values, 
though I have to think reflectively and critically about them”.
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No caso desta pesquisa, joguei TWD em sua versão para o com-
putador, usando mouse e teclado. Os comandos são simples, pois 
se resumem em selecionar pontos específicos da tela para interação 
(procurar ferramentas, abrir portas, defender-se, atacar, diálogos). 
Vale lembrar que TWD não é focado na “ação” (como categoria), 
mas sim no drama e na tensão das situações, diálogos e escolhas a 
serem feitas.

A movimentação do jogador pelo mundo apresentado é limitada, 
não havendo a liberdade de explorá-lo livremente nem de deixar de 
seguir a história principal para realizar outras atividades: a inte-
ração com o ambiente se resume a pontos específicos que revelam 
informações extras ou importantes. A progressão no jogo se dá por 
meio de episódios e capítulos como se fosse uma série de televisão 
ou livro. Poderíamos ainda dividir o jogo em cenas/acontecimentos, 
nas quais os diálogos entre os personagens são interativos. Isso é 
importante, pois algumas respostas/decisões podem levar à morte 
de outro personagem, surpreendendo o jogador. 

Durante alguns diálogos e cenas/acontecimentos, são apresen-
tadas ao jogador possíveis respostas/reações diante das situações 
encontradas6, sendo possível realizar uma escolha apenas, decisiva 
para o rumo da narrativa. Para cada decisão, é estipulado um tempo, 
longo ou curto, conforme a importância e a urgência de tal dentro 
do desenvolvimento do jogo, pressionando o jogador a decidir ra-
pidamente sobre que desfecho/orientação a narrativa terá. São os 
chamados quick time events7 (QTE). Para a seleção das respostas, o 
jogador poderá utilizar tanto a roda central do mouse ou os números 
do teclado (de 1 a 4, cada um correspondendo a uma possibilidade).

6 Um feedback instantâneo poderá aparecer no canto superior esquerdo da tela 
avisando-o da reação de algum personagem.
7 Não responder a nenhuma das opções que lhe aparecem também é uma resposta.
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Por não haver tradução oficial em Língua Portuguesa, alguns 
jogadores poderão encontrar dificuldade na interpretação das cenas, 
principalmente, nos momentos quando o tempo de reação for curto 
(insuficiente para se lerem as opções). Entretanto, por estar num meio 
multimodal (MONTE MÓR, 2010) o jogador não perde tanto ao não 
conhecer a Língua Inglesa: as próprias cenas indicam o que está ha-
vendo ao inferir sentidos pelo som e pela imagem. Por exemplo, as 
cenas de ação são acompanhadas de uma trilha sonora frenética; os 
diálogos em que se deve decidir por algo acontecem muito rápido, 
sobrepondo as falas dos personagens e dando a sensação de confu-
são. Há, contudo, vantagens e desvantagens nessas situações. Para 
um jogador com conhecimento insuficiente de língua inglesa, alguns 
momentos desses podem atrapalhar processo de interpretação, di-
ficultando ou inviabilizando o entendimento dos acontecimentos 
retratados nas cenas. Por outro lado, é compreensível que haja certa 
confusão, por fazer parte de uma construção multissemiótica propor-
cionada pelos jogos digitais, na qual os sentidos não são construídos 
a partir de uma linguagem única e separada, mas sim de uma mistura 
de linguagens. Em TWD, retrata-se um mundo cujas decisões alteram 
destinos e histórias de personagens, portanto, a necessidade de se 
agir rápido se torna relevante à medida que cabe ao jogador sentir a 
pressão e o incômodo da tomada de decisão. 

É o modo como o jogador joga que dita o contar da história 
de TWD, isso é uma informação importante para o jogador, pois 
espera-se dele uma reflexão crítica do contexto e das possíveis con-
sequências. Antes de iniciar qualquer capítulo, a seguinte mensagem 
aparece alertando o jogador que a história é adaptável às suas escolhas 
e contada a partir delas: “Esta série de jogo se adapta às escolhas que 
você faz. A história é moldada pelo jeito como você joga”8. Ao final 

8 Traduzido do original: “This game series adapts to the choices you make. The 
story is tailored by how you play”.
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de cada capítulo, é mostrado um quadro comparativo das seleções 
feitas pelos jogadores dos cinco principais momentos do capítulo, 
permitindo aos jogadores o acesso às decisões alheias, mostrando a 
eles que existem opções diferentes e igualmente priorizadas.

Resultados e discussões: The Walking Dead e as identidades do 
jogador

A partir da agência orgânica do jogador (MONTE MÓR, 2013a), 
começamos por explorar a identidade desenvolvida e da qual deri-
vam os sentidos do jogo TWD. Como, então, a relação jogador-jogo 
nos permitiria falar de identidade? Quais identidades seriam estabe-
lecidas entre o jogador como pessoa real e o personagem? O que se 
espera do jogo e do jogador? Para tentar responder a essas perguntas, 
partiremos do entendimento de Gee (2003) sobre as identidades den-
tro do mundo virtual dos games, divididas em real, virtual e projetiva.

Ao iniciar o jogo, o jogador “recebe” uma versão prévia de Lee 
que corresponde a uma identidade fixa e sólida, pensada pelos de-
senvolvedores e a partir da qual o jogador integrará sentidos – cha-
mada de identidade virtual por Gee (2003). Destarte, no caso de TWD, 
o jogador não participa da construção dessa “versão inicial” de seu 
personagem, diferente do que acontece em jogos da categoria RPG, 
por exemplo. Durante os diálogos e cenas, participo da re-construção 
dessa identidade, “moldando” um Lee Everett sobrevivente em um 
mundo pós-apocalíptico. Em alguns diálogos, personagens ques-
tionam Lee sobre seu passado (trabalho, família, origem), e nesses 
momentos, eu como Lee, tomando a palavra de GEE (2003), decidi 
por omitir algumas informações ao imaginar que aquilo levaria a 
situações hostis e imprevisíveis. Esconder o fato de meu personagem 
ser um assassino faria parte de uma estratégia de sobrevivência para 
evitar possíveis reações que levassem às situações delicadas e des-
controladas. No entanto, eu como Lee poderia ter revelado os fatos de 
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meu passado a todos do grupo, antecipando os conflitos e evitando 
que outros personagens, conhecedores do passado de Lee, usassem 
esses fatos contra mim. 

É possível entender como funcionaria a influência da identidade 
real do jogador no desenvolvimento do personagem: as minhas ideias 
sobre o que era vantagem e desvantagem e qual personagem seria de 
“confiança” influenciou muito ns experiência. É dos meus valores, 
conhecimentos, domínios de linguagens e processos de leitura que 
construo a identidade do personagem. Assim, falo de uma projeção 
de meus desejos e/ou necessidades em Lee, de quem eu preciso que 
Lee seja e se torne (GEE, 2003, p. 55), nas ideias desse autor, a cha-
mada identidade projetiva.

A identidade real do jogador será responsável por mediar a 
construção de Lee quando o jogador usa seus valores e saberes no 
personagem para elaborar estratégias coerentes com os objetivos es-
tipulados. Em situações conflituosas entre personagens (“aliados” e/
ou “inimigos”), por exemplo, sempre procurei me manter imparcial, 
para que pudesse manter o grupo unido.

Mais resultados e discussões: The Walking Dead, ação e texto

Para pensar na relação entre o jogador, o hardware e o software, 
parto do pressuposto de jogo-como-ação (ação, design e situação) 
e jogo-como-texto (APPERLEY; BEAVIS, 2013). A presença de um 
avatar/personagem e a possibilidade de controlá-lo é um aspecto da 
ação presente nos jogos e dá ao jogador autonomia para a construção 
de sentidos por meio das ações que “determinam como os jogadores 
usarão seus avatares, o espaço do jogo virtual, e os objetos nele” 
(APPERLEY; BEAVIS, 2013, p. 3)9.

9 Traduzido do original: “Digital games are defined by action. Actions determine 
how players will use their avatars, the virtual game space(s), and the objects in it”.
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Em uma cena do jogo, o grupo de Lee se depara com um carro 
carregado de suprimentos. Todos decidem levar o que encontraram 
no veículo, mas Clementine diz a Lee não ser correto pegarem aquilo 
que não é deles. O jogador deve escolher entre acompanhar o grupo 
ou aceitar o conselho da garota. Quanto a isso, aponto para como o 
jogo trata as ações do jogador: enquanto este age, aquele se isentaria 
dessas ações. As situações de reprodução de TWD são desenvolvidas 
na perspectiva do jogador em relação à história, selecionando seu 
ponto de vista sobre os acontecimentos e construindo uma versão 
da realidade de Lee e dos personagens que exclui algumas outras 
possibilidades. No exemplo dado, não é possível a Lee convencer os 
outros integrantes a não levarem os suprimentos.

A influência da perspectiva do jogador sobre a construção da 
narrativa revela a autoria daquele e a condição de texto deste. O 
jogo-como-texto (APPERLEY; BEAVIS, 2013), portanto, implica a 
presença de discursos e linguagens. A partir disso, podemos ques-
tionar até que ponto o sujeito reflete sobre seus posicionamentos 
dentro do texto do jogo, quando e como seus discursos aparecem/
relacionam-se com os sentidos construídos. Para tanto, explorare-
mos a perspectiva trazida pelos LCs acerca dos posicionamentos do 
sujeito diante o mundo, suas leituras e como essas afetam outros 
sujeitos. 

Nos estudos dos LCs, a linguagem é vista como prática social 
e de natureza política (MONTE MÓR, 2013b). Por meio dela textos 
e discursos são (re)produzidos pelos indivíduos em seus diversos 
contextos e sempre carregam ideologias. Também é preciso pensar-
mos nas relações de poder estabelecidas entre os praticantes, cujos 
sentidos, além de serem produzidos, constroem as bases de suas 
realidades, valores, conhecimentos, ideologias, discursos e que, ainda, 
esses sentidos não são universais, pois são construídos socialmente 
pelos interlocutores (MONTE MÓR, 2013b). 
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A ideia de certo e errado trabalhada ao longo de TWD pode ser 
contestada à medida que o jogador tenha um olhar crítico sobre as 
afirmativas, sabendo que estas representam um posicionamento dis-
cursivo dos desenvolvedores do jogo. Contestar não significa ir contra 
toda e qualquer ideologia presente no texto, mas sim buscar formas de 
negociar os sentidos propostos e pensar como elas excluem o “outro” 
em seu discurso. Estamos falando aqui de uma leitura em desenvolvi-
mento realizada numa prática educativa e que reflete a prática social, 
resultando no desenvolvimento de um tipo de leitor/pessoa (MONTE 
MÓR, 2013b) como sujeito ativo em contextos locais e globais.

Os LCs implicam a construção dos sentidos por se revelarem 
ativadores da agência do aprendiz, fazendo-o questionar sua cultura 
e sociedade, desenvolvendo senso crítico e lhe conduzindo a repen-
sar sua(s) identidade(s). Portanto, o exercício da agência do aluno 
estaria em via de mão-dupla com o exercício da cidadania (MONTE 
MÓR, 2013). 

The Walking Dead: o processo da agência na construção do sujei-
to-jogador e seus sentidos

Trato, também, dos limites técnicos de TWD que amenizam a 
agência e impedem certa expansão desta, mas sem que ela deixe de 
ser influente na construção dos sentidos do jogo digital, podendo 
gerar experiências diferentes conforme a familiaridade dos jogado-
res. Por exemplo, em TWD, um jogador mais experiente poderia se 
decepcionar com os limites que delimitam a exploração do mundo 
diante do limite de objetos e locais com os quais se pode interagir. 
Por outro lado, um jogador de primeira viagem e/ou com menos 
experiência poderia achar aquelas possibilidades suficientes para a 
proposta do jogo. Isso não impede que a experiência das interações 
entre as identidades estabelecidas dentro do game demostrem a ca-
pacidade lógica e reflexiva do indivíduo. 
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Os limites técnicos condicionam o jogador a determinadas ações 
no jogo, restringindo a autonomia daquele a certos contextos. Isso 
pode ser pensado dentro da identidade real do sujeito por trás do 
personagem, pois ela é condicionada por realidades e genealogia. 
Sobre essa relação sujeito-contexto, afirmo que ambos se reconfigu-
ram de acordo com as necessidades. Considero, então, os homens 
“como seres condicionados: tudo aquilo com o qual eles entram em 
contato torna-se imediatamente uma condição de sua existência” 
(ARENDT, 2007, p. 17).

Segundo Apperley e Beavis (2013), as informações contidas no 
jogo podem ser processadas na interação dos jogadores com os ob-
jetos encontrados no jogo (na forma de ação) e no desenvolvimento 
de um letramento a partir da re-contextualização das informações na 
interação com comunidades online. A interação com os jogos não se 
restringe a isso somente, porque o jogador busca, em outros espaços, 
informações, dicas e experiências alheias. São esses espaços, físicos 
ou virtuais, que Gee (2003) chama de affinity spaces. A afinidade 
entre os praticantes e destes com a prática define espaços onde as 
diferenças não seriam tão relevantes, pois há um objetivo em comum. 
A construção de sentidos aconteceria nas leituras e releituras que os 
jogadores fazem do jogo. Sobre isso, Janks (2013) propõe um redesign 
cycle de três processos para a construção dos sentidos. 

O primeiro deles estaria na construção do jogo pelos designers, 
programadores, roteiristas, artistas e dubladores. Geralmente os 
jogadores não participam desse primeiro processo, mas algumas 
versões-teste podem ser disponibilizadas. Desde o momento que 
o jogador tem contato com o jogo, um processo de desconstrução e 
reconstrução (JANKS, 2013) será iniciado: ao jogar, o sujeito perceberá 
falhas no software e dificuldades de se executarem algumas funções, 
além de seu entendimento do jogo, resultando em críticas positivas 
ou negativas. Após a fase desconstrução, o jogo poderá ganhar uma 



205

O que fazer em um apocalipse zumbi: a questão da agência no videogame The Walking Dead

“nova” face, remodelado, “corrigido” e “melhorado” a partir das 
tendências dos jogadores. Por não ser o objetivo de TWD a exploração 
do cenário, o jogo se limitaria às reconstruções de domínio narrativo, 
isto é, a ele poderiam ser acrescentados finais diferentes dos propostos 
pelos desenvolvedores. E isso não é necessariamente algo que viria 
da empresa responsável, mas sim dos próprios jogadores (aqueles 
com domínio da programação poderiam acessar os códigos de TWD, 
pastas e arquivos para aplicarem modificações). 

Em relação ao enredo e as situações apresentadas, é no momento 
final do jogo quando a minha agência é enfatizada, onde as narrativas 
do jogo se concluem e todas as minhas ideias sobre os caminhos que 
tomei são diluídas na perspectiva de um personagem “desconheci-
do”, mas afetado por minhas ações. A agência, portanto, iria além 
dos limites humanos, “desempenha um papel ativo em um mundo 
que não é limitado pela atividade humana sozinha” (PENNYCOOK, 
2017, p. 43)10 atingindo não só o outro como desencadeando eventos 
no mundo. 

Considerações finais

Durante as leituras e as experiências como jogador-pesquisa-
dor em TWD, percebi que os jogos digitais desenham um mundo 
fantasioso e/ou simulados com narrativas atraentes aos sujeitos que, 
como jogadores, podem se conscientizar do valor de sua agência no 
mundo real e virtual, construindo estratégias e refletindo acerca do 
que experienciam. Isso significa lidar com um tipo de aprendizado 
individual (no caso de TWD) e/ou coletivo sobre o funcionamento 
de sistemas (toda a complexidade de um jogo por exemplo, desde as 
linguagens, desenvolvimento, narrativa e discursos), cuja construção 
e organização pode (e deve) ser questionada pelo jogador de forma 

10 Traduzido do original: “[…] agency […] as distributed beyond human boundaries 
and as playing an active role in a world that is not limited to human activity alone”.
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que os sentidos emerjam de suas proposições e suspeitas acerca do 
que experiencia na narrativa e não reproduza “modelos que não 
estão necessariamente de acordo com sua visão de mundo ou com 
suas premissas básicas sobre a realidade” (MAGNANI, 2007, p. 114).

A possibilidade de se rejogar a história, permite ao jogador de-
cidir por outras ações (baseando-se naquilo que foi feito na jogada 
anterior). Esse aspecto (presente em todos os jogos) revela os jogos 
como espaços de interação e aprendizagem do sujeito ao fazê-lo 
refletir acerca de suas proposições, cujas consequências são muito 
mais evidentes em comparação à leitura de um texto impresso por 
exemplo: “embora a leitura de um texto impresso não exclua a pos-
sibilidade de escolhas, no jogo, o resultado de tais escolhas é certa-
mente colocado para o interlocutor de maneira bem mais evidente” 
(MAGNANI, 2007, p. 119).

A reprodução desses modelos implica na retomada da agência 
do jogador como catalizadora do processo narrativo de TWD. O 
jogador não pode, em nenhum momento, agir sem pensar – a não 
ser que não esteja preocupado com o desenvolvimento do jogo –, 
pois se enxergará como parte daquele mundo, retornando ao fato 
dos sujeitos estarem no mundo e com o mundo (SOUZA, 2011), cuja 
“ação [...] corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato 
de que homens, e não Homem, vivem na Terra e habitam o mundo” 
(ARENDT, 2007, p. 15). 

Pesquisas no campo de estudo linguísticos, discursivos, edu-
cativos e socio-interativos dos jogos digitais estão desenvolvendo e 
pensando propostas curriculares que incluam os jogos nas práticas 
escolares. Esses objetos sociais, nos quais identidades e sentidos 
emergem, (re)constroem-se a todo momento e são revelados como 
ferramentas de valor no estudo e na compreensão do outro. 

Mesmo não tendo sido o objetivo do trabalho comparar os senti-
dos e resultados de diferentes jogadores de TWD, algumas hipóteses 
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poderiam ser pensadas. A primeira é que a comparação das narrativas 
desenvolvidas por diferentes sujeitos abriria espaço para aprender a 
escutar o outro dentro de seus contextos históricos e temporais (FREIRE 
apud SOUZA, 2011). Outra hipótese é o surgimento de sugestões dos 
jogadores que buscassem modificar a mecânica do jogo e seus limites 
(talvez para facilitar a interação jogador-jogo ou talvez para permitirem 
novas maneiras de se explorar o jogo e seus sentidos) demonstrando 
uma agência que explorasse mais os potenciais do jogo.
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Normas da Revista

A Revista Rascunhos Culturais aceita textos inéditos sob forma de 
artigos e, eventualmente, traduções, entrevistas, resenhas, ensaios, resu-
mos de livros e ficção de interesse para os estudos das ciências humanas, 
especialmente os que abrangem as pesquisas em torno das  áreas de Letras, 
História e Educação. Os textos são submetidos a parecer ad hoc do Conselho 
Científico e devem atender às seguintes exigências: 

I. Formatação:

1. Extensão: 8 a 15 laudas, considerando dentro desse limite todas as 
partes do artigo;

2. Fonte: Times New Roman, tamanho 12;

3. Espaço entrelinhas: 1,5;

4. Formato da página: A4;

5. Margens: 3 cm (esquerda e superior), 2cm (direita e inferior) com 
recuo de 1 cm em início de parágrafo;

6. Alinhamento do parágrafo: Justificado;

7. Título centralizado, palavras em maiúsculas e em negrito (um espaço 
em branco depois);

8. Nome do autor(a), obedecendo maiúsculas e minúsculas conforme 
necessário. Colocar em nota de rodapé (na primeira página) informações 
sobre o autor (a), tais como: Instituição – SIGLA (Universidade a que esta 
filiado) do proponente, titulação e e-mail (esse último, apenas se o autor 
quiser que seja divulgado na revista)  em fonte Times New Roman, tamanho 
10, espaço 1, alinhamento justificado, numeradas a partir de 1, usando-se 
para tal fim o recurso automático do Word para criação de notas de fim. 
Não precisam ser enviados em arquivo separado;
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9. Resumo: (escrito em maiúsculas e minúsculas conforme necessário 
e negrito). Texto de no mínimo 80 e no máximo 200 palavras que explicita a 
proposta delimitada de discussão vinculada ao tema geral proposto, digitado 
em espaço simples, Times New Roman, tamanho 12, sem adentramentos 
ou parágrafos (um espaço em branco);

10. Palavras-chave: (escrito em maiúsculas e minúsculas conforme 
necessário e negrito), 3 a 5 palavras-chave digitadas em espaço simples, 
Times New Roman, tamanho 12, sem adentramentos, que direcionem para 
a área específica do artigo (um espaço em branco);

11. Resumo e palavras-chave em língua estrangeira (espanhol, inglês, 
francês ou italiano), seguindo as mesmas regras usadas para o resumo e 
palavras-chave em português;

12. Subtítulos (se houver): (escrito em maiúsculas e minúsculas con-
forme necessário e negrito), com recuo de 1 cm em início de parágrafo;

13. Tipo de arquivo: Word for Windows (extensão doc);

14. Nome do arquivo: Artigo_NomedoArtigo (Exemplo: Artigo_Das 
imagens e tintas)

15. Páginas não numeradas;

16. Uso de itálico para destacar palavras e expressões em língua es-
trangeira (evitar expressões sublinhadas ou em caixa alta);

I.II. Ordem das partes dos artigos:

1. Título;

2. Resumo e palavras-chave em português;

3. Resumo e palavras-chave em língua estrangeira;

4. Corpo do artigo;

5. Subtítulo;

5. Referências;

6. As notas explicativas, se houver, devem aparecer na mesma 
página da indicação, em fonte Times New Roman, tamanho 10, espaço 
1, alinhamento justificado, numeradas a partir de 1, usando-se para tal 
fim o recurso automático do Word para criação de notas de fim.

7. Anexo(s), se houver.
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II. Obras citadas (válido para artigos, monografias e dissertações):

1. Citações com menos de 3 linhas: dentro do corpo do texto, entre 
aspas duplas, sem uso de itálico;

2. Citações com mais de 3 linhas: destacadas do texto, com recuo de 
2 cm com relação à margem do texto em que não há parágrafo, sem aspas, 
fonte Times New Roman tamanho 11, espaço 1,0, alinhamento justificado.

3. Em ambos os casos, o autor deve ser citado ao final da citação, entre 
parênteses pelo sobrenome, em maiúsculas, separado por vírgula da data 
de publicação. Ex: (SILVA, 1987). Quando for necessário, a especificação 
da(s) página(s) deverá seguir a data, separada por vírgula e precedida de 
“p.” Ex: (SILVA, 1987, p.100). Se o nome do autor estiver citado dentro 
do texto, pode-se apenas indicar a data e a página (se necessário), entre 
parênteses. Ex: “Silva (1987) assinala que etc…” As citações de diversas 
obras de um mesmo autor, publicadas no mesmo ano, devem ser dis-
criminadas por letras minúsculas após a data, sem espacejamento. Ex: 
(SILVA, 2000a). Quando a obra tiver dois ou três autores, todos poderão ser 
indicados, separados por ponto e vírgula. Ex: (SILVA; SOARES; SOUZA, 
2000). Quando houver mais de três autores, indica-se o primeiro seguido 
de “et al”. Ex: (SILVA et al., 2000).

4. As referências, limitadas aos trabalhos efetivamente citados no 
texto, deverão obedecer às normas mais recentes da ABNT. 

A título de exemplificação, reproduz-se a seguir o padrão a ser adotado 
para citação de livro, capítulo de livro, artigo e obra acessada via Internet:

Livro:

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título do Livro. Tradução 
(Quando necessário). Local de publicação: Editora, Ano de publicação (Ano 
da publicação original, quando necessário).

Exemplo:
BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética, a teoria do romance. 4. 
ed. São Paulo: Hucitec, 1998 (1978).

Capítulo de livro:

SOBRENOME DO AUTOR DO CAPÍTULO, Nome do autor do capítulo. 
“Título do Capítulo”. In: SOBRENOME DO AUTOR/EDITOR DO LIVRO, 
Nome do autor/editor do livro. Título do Livro. Local de publicação: Editora, 
Ano de publicação (Ano da publicação original, quando necessário). Número 
das páginas, precedidos de “p.”
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Exemplo:
HALL, Stuart. “The Question of Cultural Identity”. In: HALL, S., HELD, 
D. e McGREW, T. (eds). Modernity and its Futures. Cambridge: Polity Press, 
1992. p. 274-325.

Artigo publicado em periódico:

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. “Título do artigo”. Nome do 
Periódico. Local de publicação: Editora ou entidade responsável pela publi-
cação, volume ou número, ano de publicação (ano da publicação original, 
quando necessário). Números inicial e final das páginas do artigo, prece-
didos de “p.”
Exemplo:
LANGER, Eliana Rosa. “A estrutura do livro Esaías”. Revista de Estudos 
Orientais. São Paulo: Humanitas/FFLCH-USP, n. 3, 1999, p. 95-106.

Obra acessada via Internet:

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título do artigo ou Título do Livro. 
Disponível em: endereço da página. Acesso em: data do último acesso (Ano 
da publicação original, quando necessário). Números das páginas inicial e 
final (se houver), precedidos de “p.”
Exemplo:
OLIVEIRA, Bernardo B. C. Leitura irônica do texto urbano. Apontamentos 
sobre uma frase de Walter Benjamin, à luz de Poe e Auster. Disponível em: 
<http://www.revistaipotesi.ufjf.br/volumes/14/cap06.pdf>. Acesso em: 22 
Fev 2008 (2004). p. 79-89.

Observação: 1) deve-se pular uma linha antes e depois no caso de 
citações recuadas e de subtítulo. 2) usar as mesmas exigências da citação 
em recuo para a construção da epígrafe. 3) Não pular linha na página de 
referências. 

Originais formatados fora das normas serão automaticamente des-
cartados. 

*. Conceitos teóricos, ideias e adequação vocabular e linguística são 
de responsabilidade dos autores.

* Os autores dos trabalhos aceitos para publicação receberão dois exem-
plares do número da Rascunhos Culturais em que seu texto estiver publicado.

Os originais devem ser enviados em arquivo anexado à mensagem de 
e-mail para o endereço eletrônico revistarascunhos@gmail.com

Contato (67) 3291-0210/0202 Professora Geovana Quinalha de Oliveira
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