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PRÓLOGO

O debate sobre a existência e natureza de uma cultura barroca nas 
Américas continua aberto. O fenômeno é sintoma de um interesse vivo para 
a civilização, a arte e a literatura da época colonial nas terras americanas.

Na sua introdução ao Oxford Handbook of the Baroque, John 
D. Lyons (2019, p. 14) lembra que a “great explosion of Baroque stud-
ies occurred after World War II, and for several decades there were 
publications about Baroque in all disciplines”. Logo, em seguida, o 
pesquisador observa que, se “in the 1980s and 1990s, by contrast, 
the interest in the Baroque receded, except in art history and music 
history” (LYONS, 2019, p. 15); por outro lado, “in the first decade of the 
twenty-first century the Baroque once more burst upon the scene of the 
humanities” (idem). De fato, nas primeiras duas décadas do século XXI 
não faltaram pesquisas, exposições, volumes dedicados ao Barroco 
colonial nas Américas. Um exemplo dessa efervescência intelectual foi 
a publicação nos Estados Unidos, no ano de 2010, da coletânea Ba-
roque New Worlds. Representation, Transculturation, Counterconquest 
voltada para (as palavras são de Lois Parkinson Zamora e de Monika 
Kaup, organizadoras do livro) “the revalorization of the Baroque, and 
often an overview of the process as a whole” (ZAMORA; KAUP, 2010, 
p. 3). Na contramão desse pensamento, no livro Aleijadinho e o aero-
plano: O paraíso Barroco e a construção do herói colonial (2008), es-
crito por Guiomar de Grammnot, publicado pela Civilização Brasileira, 
com apresentação de Roger Chartier, João Adolfo Hansen, no prefácio, 
questiona a existência de um Barroco americano (e do Barroco em ge-
ral), explicando que o uso do termo Barroco determinaria “a existência 
retrospectiva da coisa que ele propõe, como se ‘o Barroco’ tivesse 
realmente existido para os agentes históricos dos séculos XVII e XVIII, 
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como se a forma da sua suposta existência tivesse correspondido às 
da morfologia de Wölfflin” (HANSEN, 2008, p. 30).

Não deve surpreender o fato de que uma categoria cultural como 
o Barroco desperte pontos de vistas tão conflitantes. Estamos falan-
do de uma formulação crítica, que foi elaborada refletindo sobre obje-
tos de estudo que, na convivência entre caos e ordem, codificação e 
transgressão encontram uma das suas peculiaridades. Como escreve 
Andrea Battistini (2000), autor italiano de um daqueles volumes que – 
acompanhando o raciocínio de Lyons – no começo do século contribuí-
ram para uma retomada dos estudos sobre o Barroco, “nel momento 
stesso in cui il Seicento dissipa le sue tante energie inseguendo l’effi-
mero e l’eccentrico, non perde mai la speranza di giungere a un punto 
fermo, di porre piede, con voluta incoerenza, su qualcosa di stabile e di 
definitivo” (BATTISTINI, 2000, p. 7-8). As afirmações de Battistini ecoam 
em uma recente colocação de Carmen Gallo (2020), na qual – enume-
rando as propriedades recorrentes da estética barroca – observa-se 
uma forte presença do que ela chama de doppia spinta, ou seja,

un moto centrifugo ed euforico di curiosità ed entusiasmo per il 
mondo nuovo che si stava configurando, e un moto centripeto 
e disforico che rimugina sull’ordine perduto, elabora il lutto della 
sua evanescenza e ne sfigura ulteriormente la rappresentazione, 
anatomizzando l’intero un tempo garantito dal divino e creando 
figure contorte, frammentate, solo apparentemente caotiche, 
regolate da leggi la cui codifica non è semplice né immediata. 
(GALLO, 2020, p. 12)

Tal complexidade formal, estilística e estética está no centro do 
desafio hermenêutico que marca os trabalhos de pesquisa, que dizem 
respeito ao Barroco, presentes neste volume.

Se o brilho erudito, profundidade e solidez acadêmica das te-
ses de João Adolfo Hansen, que se exprimem, por exemplo, no seu 
Agudezas Seiscentistas e Outros Ensaios (2019) não podem deixar de 
nos provocar profundo respeito, seria um grande esforço, por outra 
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parte injustificado, abandonar toda uma linhagem de estudos que 
sustentam a existência do Barroco, não apenas como um estilo que 
sobrepassa sua época, mas como um estilo americano, embora não 
exclusivamente. Tal asseveração, sustentada na base por pensado-
res brasileiros ou latino-americanos, entendida como nexo ou inclusi-
va, não apenas seria fecunda no que tange à plena interpretação dos 
fenômenos artísticos da modernidade e da mais recente atualidade, 
mas seria uma linha epistemológica que relaciona os saberes que 
vão desde a moderna física até a compreensão dos fenômenos so-
ciais e políticos da contemporaneidade, como se observa no trabalho 
de Bolívar Echeverría no que se refere ao Ethos Barroco, na sua obra 
La Modernidad de lo Barroco (2017).

Opta-se aqui por seguir uma linha de pensamento que reconhe-
ce a tradição de saberes do Barroco como uma função geradora que 
permite a compreensão das artes como reveladoras da realidade que 
nos circunda. Pode e deve-se compartilhar a verdade de que o con-
ceito de Barroco fora construído a posteriori. Mas isso não traduz sua 
inexistência e sim sua fundamental importância como potente conceito 
revelador construído pela crítica. 

Embora seja o romantismo o instante decisivo no destaque de 
numerosas obras do Barroco, será o período de entreguerras quando 
as vanguardas adotarão um determinante protagonismo no resgate 
e valorização definitiva do Barroco, precisamente na sua peleja con-
tra todo academicismo, identificado com o neoclassicismo inimigo da 
imaginação e liberdade de formas nas artes, submetido ao imperati-
vo categórico do utilitarismo nas artes. Chegado o século XX, parece 
que a arte identificada com a opressão e uma burguesia aristocrática 
que se limita a repetir fórmulas artísticas e políticas que destilam uma 
ideologia vácua e estéril, identificada com o academicismo, se torna 
o objeto e a ideia a ser combatidos pelos vanguardistas em todos 
seus manifestos poéticos. Sem ânimo de exaustividade, podemos  
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citar, desde a visão de Walter Benjamim do conceito de ruína que se 
destila da sua obra acerca do Drama Barroco Alemão, que o relaciona 
diretamente com a arte expressionista e a percepção da realidade, até 
o entendimento de Eugeni D’Ors do Barroco como conjunto de pro-
cedimentos anti-clássicos, e, como tais, inconformistas e rupturistas, 
que transcendem um mero estilo de época, conceito que será muito 
fecundo adiante, e que influíram de uma maneira ou outra em sucessi-
vas aplicações do conceito ao longo desse século. 

Não apenas a Geração de 1927 na Espanha, mas os poetas 
latino-americanos de vanguarda, unidos na homenagem ao terceiro 
centenário de Góngora e ao seu horror pelo fascismo, retomarão sob 
diversas formas, desde o neo-popularismo até diversos graus de ex-
pressionismo e surrealismo a influência dos Barrocos: a entrada do 
onírico, o fantástico, a liberdade e proliferação formais, a possibilidade 
de outros mundos, a revalorização da tradição como fecundadora do 
novo. No caso dos oriundos de América, a retomada de Soror Juana 
Inés de la Cruz, ou dos místicos, como no caso de Octavio Paz e Hui-
dobro serão fundamentais. 

Lezama Lima e Alejo Carpentier desde óticas diferentes e até 
protagonistas de encendidas rivalidades, embora complementares, de-
ram uma nova leitura ao conceito de Barroco. Para Lezama Lima, será 
uma arte de Contra-conquista, que exprimirá os anseios e vozes dos 
subalternos em diálogo com a arte colonial, criando uma nova unidade 
entre costumes, desejos e crenças genuinamente americanas: o estilo 
plateresco pela filigrana da prata americana e das habilidades dos ouri-
ves nativos, inspirados nas próprias artes e fés, cujos máximos expoen-
tes serão Aleijadinho e o índio Kondori, e plutônicos que criam desde a 
obscuridade e constroem de noite enquanto os comerciantes dormem. 

Para Carpentier, a arte do Barroco é fruto de uma primeira glo-
balização e se verifica em todos os continentes, como transculturação, 
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mas será na América onde produzirá as suas obras mais preciosas, 
constituindo-se na arte americana por antonomásia. 

Influenciados por estes, assim como por Octavio Paz, Juan Rul-
fo, Juan Carlos Onetti e Miguel Angel Astúrias, todos de alguma forma 
tributários da retomada de formas e ideias barrocas nas suas obras, 
nascerá o Boom latino-americano, fenômeno editorial que de alguma 
forma populariza esses postulados estéticos, gerando um fenômeno 
editorial irrepetível e no qual não é difícil rastrear todas e cada uma das 
características do Neobarroco que elenca o poeta-pintor Severo Sar-
duy em Paris, decisivo na consolidação do termo, e que será objeto de 
atenção em textos de Deleuze, como A Dobra (2009), de Foucault em 
As palavras e as coisas (2000) ou do próprio Barthes. Mas será Omar 
Calabrese na sua obra A Idade Neobarroca (1987) quem elencará de 
forma sistemática, como colega e discípulo de Umberto Eco, grande 
parte dos caracteres neobarrocos que constituem a arte contemporâ-
nea, em relação com a epistemologia, a ciência e as mídias de massas, 
e que, repetimos, se verificam tanto na pintura quanto na escultura, nas 
instalações e nas próprias obras literárias contemporâneas, notada-
mente as latino-americanas correspondentes ao Boom e Post-Boom. 
Tais caracteres são descritos por Calabrese em duplas paradoxais, e 
são: ritmo e repetição, limite e excesso, detalhe e fragmento, instabili-
dade e metamorfose, desordem e caos, nó e labirinto, complexidade 
e dissipação, mais-ou-menos e não-sei-o-quê, distorção e perversão. 

No Brasil, a retomada do reconhecimento do Barroco é inicia-
da pelos modernistas, Mário e Oswald de Andrade, na exaltação de 
Aleijadinho e da arte popular – em parte devido aos seus estudos et-
nográficos – e sua crítica ao academicismo como papagaio das im-
portações culturais europeias realizado de forma acrítica. Haroldo de 
Campos no campo poético e da crítica literária será um grande defen-
sor dessa retomada do Barroco como arte latino-americana na qual 
inclui o Brasil no seu conhecido ensaio O sequestro do Barroco (2011). 
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Irlemar Chiampi dará categoria definitiva de área de estudos no seu 
livro Barroco e Modernidade (1998) publicado no Brasil e pelo Fondo 
de Cultura Económica mexicano, dando assim a este antigo Império 
carta de natureza como membro importante e que contribui nas artes 
e literatura com o Barroco Americano. 

Difícil entender numerosas obras literárias brasileiras de arte 
canônica ou anti-canônica e grande parte do cinema mais criativo e 
transgressor sem passar por uma interpretação com chave neobar-
roca, cujo máximo expoente seria a obra cinematográfica de Glauber 
Rocha e seu manifesto Eztetyka do Sonho. 

A utilização das ferramentas teóricas e visões heurísticas que 
nos proporcionam os teóricos do Neobarroco permitem uma ampla 
compreensão dos fenômenos culturais latino-americanos, como o 
Cinema Novo, os fanzines, as novelas, os novos romances, a arte 
armorial, as HQs, a música e teatro de rua, ou a poesia marginal, por 
colocar alguns exemplos.

Este livro está composto por dez ensaios, escritos por pes-
quisadores, alunos e docentes de universidades brasileiras, os 
quais buscam revelar as pesquisas mais recentes sobre o tema do 
Barroco e do Neobarroco.

No ensaio intitulado Apontamentos Sobre Lo Barroco y lo Real 
Maravilloso de Alejo Carpentier Amanda Brandão Araújo Moreno, con-
siderando que a produção narrativa do autor cubano é expressão do 
Neobarroco, apresenta uma leitura do texto em que Carpentier sistema-
tiza e detalha, pela primeira vez, a sua própria concepção de Barroco.

Na contribuição A Estética Barroca na Desmedida Trajetória de 
Uma Mulher Singular: Perspectivas Sobre a Autobiografia da Monja 
Alférez, Amanda Moury Fernandes Bioni centra sua atenção na prosa 
autobiográfica de Catalina de Eraus e nela identifica o reflexo de um 
percurso desproporcional que reflete a desmedida de um contexto so-
cial amplo, pertencente à cultura barroca. 
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O ensaio Cervantes por Unamuno y Borges: El Quijote Ultrapasa 
el Mar, el Tempo y Vive en las Américas, de Brenda Larissa Bertulino, 
traz importantes reflexões sobre o clássico Quijote. Analisando como 
os traços do Neobarroco se desenvolvem em um conto de Borges e 
em um ensaio de Unamuno, a autora busca evidenciar como a recep-
ção de Quijote, ao longo dos anos, é impactante, porque reverbera o 
que a literatura hispânica traz desde o seu começo. 

Em Ínsulas Extrañas: Misticismo y Barroco en la Obra Tardía de 
Severo Sarduy, Denise León revisa as maneiras como Severo Sarduy 
herda o retorno religioso que o Barroco propõe. Para isso, concentra-se 
nos sonetos e nas décimas que integram seus dois últimos poemas, Un 
testigo fugaz y disfrazado e Un testigo perenne y delatado, e nas breves 
peças que compõem a obra póstuma El estampido de la vacuidade. 

No texto intitulado Notas para uma Genealogia do Anti-Barroco, 
Edson José da Silva perscruta o pensamento de Nicolas Boileau, de 
Benedetto Croce e de Adolfo Hansen com o escopo de apontar traços 
da crítica ao conceito de Barroco e de Neobarroco no interior da His-
tória da Arte Ocidental. 

O texto assinado por Livânia Régia da Silva Martins Nasci-
mento e Viviane Silva Santos, O Neobarroco em Zama de Antonio 
Di Benedetto (1956): A Constatação do Fracasso e a Repetição do 
Inútil pela Marionete do Poder Imperial, busca realizar uma leitura do 
protagonista da narrativa do escritor argentino observando “todo um 
contexto que denuncia uma tensão Neobarroca na obra, e que ao 
mesmo tempo, dá indícios de uma atmosfera semelhante em toda 
América Latina”, tendo como esteio teórico as revelações de Severo 
Sarduy e Omar Calabrese.

Rafael Barros de Alencar e Samuel Anderson de Oliveira Lima, 
autores de O Anti-Herói Retirante: Personagem Neobarroco na Obra 
de Belchior, apresentam uma proposta de análise de algumas canções 
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do cantor cearense Belchior em comparação a Morte e vida Severina 
de João Cabral de Melo Neto, rastreando as marcas neobarrocas que 
os ilumina. O tema escolhido nesse percurso é o retirante “como per-
tencente aos signos poéticos utilizados em ambos [Belchior e João 
Cabral], signos barrocos”.

Em O Trânsito Barroco de Góngora na América Hispânica, os 
pesquisadores Samuel Anderson de Oliveira Lima e Yuri Brunello criam 
um mapa da presença de Don Luis de Góngora, poeta espanhol e 
matriz do Barroco, pela América hispânica, evidenciando os primei-
ros contatos da poética gongorina com o solo colonial, no intuito de 
mostrar a importância dessa poética para a formação da literatura e da 
cultura nessas paragens. 

O Labirinto Neobarroco em La Cola de la Serpiente de Viviane 
Silva Santos e Livânia Régia da Silva Martins Nascimento propõe uma 
releitura do conceito de labirinto desenvolvido por Omar Calabrese con-
vergindo “com aspectos de confusão semelhantes presentes na obra 
analisada La Cola de la serpiente (2011), de Leonardo Padura Fuentes”.

Viviane Silva Santos encerra o conjunto de textos deste livro 
com o ensaio Confluências Entre o Neobarroco Hispano-Americano e 
a Obra La Cola De La Serpiente, e Leonardo Padura, no qual a autora 
pretende estabelecer diálogos entre as noções do Barroco histórico e 
o moderno, buscando “aproximar a obra estudada dos aspectos Neo-
barrocos latino-americanos”.

Conforme se segue, a fecundidade da teoria do Barroco e do 
Neobarroco vem sendo incrementada neste século XXI, e, como parte 
dela, esta humilde proposta de livro, provindo das margens das mar-
gens, desde o Nordeste do Brasil para o Mundo.

Os Organizadores
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Para além da produção narrativa ficcional, Alejo Carpentier é 
um autor que ficou conhecido também por sua produção crítica e 
ensaísta, sobretudo sobre música e literatura. Por ser um autor en-
gajado e paradigmático, que operou uma mudança significativa na 
forma de produzir literatura na América Latina do século XX, escre-
veu a teoria de sua própria ficção. Por muito tempo, sua escrita foi 
caracterizada pelo viés do real maravilloso, conceito que ele definiu 
para tratar das realidades e da produção literária da e na América 
Latina. É, no entanto, através de sua compreensão de Barroco que 
muito do que escreveu pode ser dilucidado. Irlemar Chiampi (2010) 
considera que, tanto a produção ensaística como a narrativa do autor 
cubano são emblemáticas para compreender as diferentes leituras 
do Barroco na América Latina e na modernidade. Tomada em con-
junto, a produção carpentieriana parece, inclusive, indicar um índice 
muito mais assertivo de tendências barrocas do que daquelas rela-
cionas ao conceito primevo do real maravilhoso. Por tudo isso, este 
trabalho objetiva apresentar uma leitura do ensaio em que aparece 
pela primeira vez de forma sistemática e detalhada a concepção de 
Barroco elaborada por Carpentier, assim como uma reflexão sobre a 
forma que ela assume no contexto da produção do autor. Para isso, 
num primeiro momento, será necessário localizar o horizonte teórico 
da discussão sobre o Barroco que Carpentier passa a integrar com o 
referido texto para, só então, realizar uma incursão sobre dito ensaio.

Tentar traçar um percurso sobre as expressões do Barroco na 
história da arte e do pensamento ocidental é uma tarefa que esbarra, fre-
quentemente, em diversos empecilhos impostos pela teoria e pela práti-
ca de análises de materiais artísticos e culturais. Talvez seja esse o maior 
consenso entre os autores que se ocupam do tema: que sua teorização 
e, mais especificamente, sua sistematização, é polêmica e sempre pro-
visória, dada a dificuldade de definir de maneira cabal e convincente o 
que vem a ser o Barroco. Um dos motivos que justificam o impasse tem 
a ver com o agrupamento de manifestações estéticas muito variadas e 
às vezes contrapostas que se ancoram sob um mesmo manto. 
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Carmen Bustillo, em Barroco y América Latina: un itinerario incon-
cluso (1996), argumenta que a retomada dos estudos sobre o Barroco 
no século passado criou espaço para um debate que inclui as ques-
tões mais fundamentais sobre o tema, como seus limites e essência, 
sendo estes alvo de discordâncias entre os estudiosos da estética. A 
autora argumenta que os limites do Barroco são dispersos, mas, de 
forma geral, os limites cronológicos de uma acepção mais corriqueira 
do Barroco se inscrevem em toda a Europa no final do século XVI até 
princípios do XVIII, sempre com variada intensidade e particularidades 
nacionais. Desde seu surgimento, a estética barroca é entendida como 
contraponto ao Renascimento, ao clássico. A recepção geral, inclusive 
da crítica, relegou-o a uma posição inferior ao clássico, assumindo que 
um representava a perfeição e o equilíbrio, enquanto o outro, a imper-
feição e o excesso. Daí se difundiu uma conotação pejorativa do termo, 
que foi associado ao exagero e mau gosto. Apenas em finais do século 
XIX surgiram esforços notáveis para alterar essa convenção. Dois são 
autores que podem ser considerados os principais promovedores da 
mudança de percepção da arte barroca na Europa: Jacob Burckhardt, 
com a obra Cicerone, publicada em 1855, e de forma mais sistemá-
tica e reivindicativa, Heinrich Wölfflin, com Renascimento e Barroco, 
publicado em Munique em 1888. O estudo de Wölfflin aponta Clássico 
e Barroco como formas opostas, mas sem um critério intrínseco de 
superioridade de uma em relação a outra.

 Ultrapassando os limites do sentido comum da ideia de Bar-
roco como movimento marcadamente seiscentista, Luis Ignacio Iriarte 
(2011) discute as duas concepções do Barroco desenvolvidas durante 
as primeiras décadas do século passado. A primeira delas, gerada a 
partir de leituras de Wölfflin e intitulada por Iriarte como a hipótese do 
retorno indicaria que a arte do século XVII funciona como um espelho 
para compreender a contemporaneidade. Por outro lado, a chamada 
hipótese historicista, representada por Werner Weisbach, associa o Bar-
roco a determinada época e contexto histórico e social que não pode se 
reproduzir, o que invalidaria a ideia de retorno. Weisbach, que também 
se ocupou das distinções entre Barroco e renascimento, pensa a arte 
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como expressão dos homens em um período particular. O estilo Bar-
roco estaria necessariamente associado ao contexto histórico, social e 
cultural da Contrarreforma e intrinsicamente subordinado à Igreja; sua 
expressão compreenderia os conflitos daquela sociedade, a europeia, 
naquele dado momento da sua história, os séculos XVI e XVII.

 A hipótese do retorno – ou Barroco meta-histórico – seria refle-
xo das obras de Ernst Curtius, Eugenio D’Ors, Henri Focillon e Claude 
Dubois, e compreende o Barroco como constante que reaparece de 
época em época através da história da cultura. Ele não estaria relacio-
nado com um tempo específico, mas cada estilo poderia possuir seu 
momento Barroco (Focillon, 2010). É com sua versão meta-histórica 
que os estudos do Barroco ultrapassam os limites das artes plásticas e 
enveredam-se pelos literários, a partir, sobretudo, da obra de Eugenio 
D’Ors, Lo Barroco (2013)2. Segundo o autor, apenas aparentemente a 
história é irrepetível, pois as estruturas profundas se repetiriam e não 
se alterariam em essência, apenas se revestiriam com dinâmicas das 
diferentes épocas. Nesse contexto, o Barroco estaria revestido de um 
espírito dinâmico e panteísta, carnavalesco.

Os variados caminhos de compreensão do Barroco geram flu-
xos mais ou menos contínuos de produção intelectual sobre a questão 
os quais eventualmente se interceptam, gerando diálogos em favor 
da persistência do Barroco histórico ou das contínuas ressemantiza-
ções de um Barroco atemporal e essencialista. É assim que o Barro-
co se desenvolve em Neobarroco3, abrangendo as funções de estilo 

2 A obra Lo Barroco, de D’Ors, é inclusive comentada por Carpentier no ensaio analisado 
neste trabalho. Nela, D’Ors compreende o Barroco como uma categoria meta-histórica, 
como constante do espírito que poderia repetir-se em quaisquer movimentos artísticos 
concretos da história, independente do seu tempo e lugar. A historicidade é, então, com-
pletamente negada.

3 Sobre o conceito é preciso mencionar o paradigma lançado por Omar Calabrese em A era 
neobarroca. Em termos gerais, sua proposta é examinar objetos culturais diversos, como 
obras literárias, artísticas, musicais, arquitetônicas, filmes, programas de tevê e variados 
elementos da cultura de massas, bem como teorias científicas, tecnológicas e pensamen-
tos filosóficos em busca de uma forma subjacente. Essa forma, segundo a visão do autor, 
seria justamente a do Neobarroco, que viria em alternativa ao controverso pós-moderno.
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de época que pode inspirar novas produções e de forma subjacente 
– do espírito ou da arte – das produções humanas. Figueroa Sánchez 
(2007) assinala uma “persistência do Barroco na história da cultura 
ocidental”, a qual possui genealogia própria, marcada, sobretudo, 
por dois estudiosos da metade do século XX: Jean Rousset e Arnold 
Hauser. Ambos autores, a partir de caminhos diferentes, conectam as 
produções barrocas dos séculos XVI e XVII a manifestações artísticas 
do século XX. O elemento crise é novamente retomado para figurar 
nessas produções, juntamente com a abundância de estímulos. Hau-
ser argumenta que o Barroco no século XX não se encontra necessa-
riamente em paralelo a estéticas típicas do período, mas associado a 
elas. As vanguardas seriam exemplo disso e o Surrealismo, em parti-
cular, já que, segundo o autor alemão, seria onde mais claramente se 
evidenciariam tendências quasemaneiristas, através de sua estrutura 
cinematográfica, da renúncia dos conceitos clássicos de tempo e 
espaço e da extrema artificialidade que emprega em seus objetos de 
arte (FIGUEROA SÁNCHEZ, 2007, p. 49).

John Beverley, em Essays on the literary baroque in Spain and 
Spanish America (2008), diz que refletir sobre o Barroco em nossos 
tempos é refletir sobre a crítica literária e a moderna instituição da litera-
tura em sua condição contraditória de instrumento de alienação e liber-
tação. No contexto latino-americano, a assertiva não só é verdadeira 
como ganha um vigor reforçado. A trajetória do Barroco na América 
Latina reforça essa contradição em variados níveis e em variadas épo-
cas barrocas de nossa história cultural. Argumenta-se que a América é 
barroca mesmo antes do contato com o europeu4, o que implica que 
o Barroco histórico, datado dos séculos XVI e XVII, não seria exata-
mente uma contribuição europeia para os fazeres artísticos e culturais 
das colônias. Existem múltiplos entendimentos sobre a abrangência 
do Barroco em território hispano-americano, os quais compreendem 

4 Pensemos, para além da produção do próprio Carpentier, nos estudos de Serge Gruzinski 
(2001, além do emblemático A guerra das imagens).
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desde uma visão do Barroco pré-colombiano, passando pelo Barroco 
das Índias, ou Barroco criollo, até o Barroco meta-histórico, que assu-
me nuances muito variadas, seja com Severo Sarduy, Lezama Lima ou 
Alejo Carpentier, que encaram no retorno ao Barroco e no delineamen-
to do Neobarroco a discussão da problemática da modernidade latino-
-americana, incluindo aí questões de colonialismo e pós-colonialismo 
(ou, em termos mais precisos, colonialidade e pós-colonialidade). 

O primeiro momento chave de discussão sobre o Barroco hispa-
no-americano parece ser justamente a reflexão sobre o Barroco criollo, 
da qual se desprenderão discussões subsequentes que abrangem o 
Neobarroco e o Barroco pré-colombino. Em termos bastante gerais, 
entender-se-ia por Barroco criollo a produção europeia transplantada 
para as colônias e manuseada pelas elites coloniais criollas, que im-
primiram suas idiossincrasias nessa arte herdada. Ora, é evidente que 
essa formulação implica uma série de percalços teóricos e analíticos 
que impugnariam à produção barroca dos seiscentos um caráter de 
cópia desvirtuada ou de originalidade mediada por uma produção le-
gítima – a europeia. Quando, no século XX, surge a necessidade de 
organizar os saberes sobre o Barroco na América Latina, impetrou-
-se a necessidade de desfazer esse caminho interpretativo limitador 
das produções dos séculos XVI e XVII americanos. Ocorre, então, uma 
revalorização moderna do Barroco criollo, iniciada especialmente por 
Pedro Henríquez Ureña. 

 Irlemar Chiampi, em Barroco e modernidade (2010), indica 
Lezama Lima e Alejo Carpentier como os responsáveis pela reapro-
priação do Barroco no século XX, expressas em obras como as de 
Sarduy, Octavio Paz e Edouard Glissant. Segundo a autora, o Barroco 
seria a “arqueologia de nossa modernidade” que permitiria reinterpre-
tar a experiência latino-americana como uma “modernidade dissonan-
te” (CHIAMPI, 2010, p. 04). A literatura barroca seria caracterizada por 
“metamorfoses da palavra e do relato” através da “sobrecodificção 
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linguística”, pela “desordem composta e artificiosa, na qual o orna-
mento devora o sentido”, pela proliferação de detalhes, na qual pa-
radigmas são expostos à “recreação perversamente lúdica” de uma 
“orgia verbal” (CHIAMPI, 2010, p. 12). Para Chiampi, o Neobarroco é 
uma reciclagem do Barroco lezamiano e carpentieriano que se propõe 
a “recontextualizar a legitimação histórica e a legibilidade estética do 
Barroco” (CHIAMPI, 2010, p. 13). Faz-se, no entanto, paralelamente, 
um trabalho revisionista de valores da modernidade. O Neobarroco é, 
ao mesmo tempo, moderno e contra-moderno, e coloca sob ameaça 
as categorias de sujeito e de tempo. A posição do Barroco em relação 
à modernidade seria dúbia e difícil de localizar. Por um lado, pode fun-
cionar como uma prolongação da arte e da literatura modernas, em seu 
caráter crítico e de retomada de renovações experimentais. Por outro 
lado, admite um pessimismo diante do tempo e da história, ao passo 
que tenta reintegrar minorias periféricas em seu discurso. Em outras 
palavras, o Barroco expressa um

mal-estar da cultura moderna com seu desempenho racional, 
que se manifesta na recusa das totalidades e totalizações, até 
a obsessão epistemológica pelos fragmentos e fraturas com 
seu equivalente no terreno político, o compromisso com as mi-
norias.[...] Não se pode esquecer, sobretudo, que o que está 
em jogo quando invocamos o potencial desconstrutivo do Bar-
roco é o papel que toca hoje, numa nova concepção da arte 
e da cultura nas sociedades hegemônicas do ocidente, aos 
povos e culturas periféricas, entre estas as daquela geogra-
fia onde vicejou profusamente, nos séculos XVII e XVIII, a arte 
e a literatura barroca: a península ibérica e as suas colônias 
d’além mar (CHIAMPI, 2010, p. 25).

Em contrapartida, a escritura neobarroca tampouco objetivaria 
substituir o centro pelo excêntrico, seu discurso parece estar mais in-
teressado em evidenciar divergências que em observar e propor pa-
drões. Nesse sentido, o Neobarroco na visão de Chiampi aponta para 
uma “utopia do estético, na qual seja prestigiada a palavra das culturas 
forjadas não pela conjunção estreita das normas erigidas nos centros 
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hegemônicos, mas na homogeneidade multitemporal que as precipi-
tou na história” (2010, p. 22).

Pensar o Neobarroco é fundamental para analisar a produção 
narrativa de Alejo Carpentier, na medida em que esta é expressão da-
quele, como reiteradamente afirmam autores como a própria Irlemar 
Chiampi, Carmen Bustillo e Cristo Rafael Figueroa Sánchez. No en-
tanto, entender as proposições do Neobarroco é também fundamen-
tal para a leitura de uma ensaística carpentieriana, já que a proposta 
de um barroquismo americano não deixa de se articular, também em 
teoria, com uma retomada do Barroco realizada naquele contexto. As 
proposições do autor não deixam de integrar discussões sobre o Neo-
barroco, nem de considerá-las para sua própria configuração.

Ao examinar a produção de Alejo Carpentier, é possível notar 
uma clara necessidade de pensar sobre as dicotomias do Barroco 
histórico e do meta-histórico, já que o autor se refere ao estilo, na 
esteira de D’Ors, como uma constante do espírito, ao mesmo tempo 
em que emprega textualmente uma linguagem marcadamente barro-
ca em suas narrativas mais maduras, o que nos leva a observar uma 
concepção filosófica e também linguística/textual do Barroco. Essa re-
flexão se desmembra em seus ensaios, num âmbito teórico que apre-
senta sua forma de entender a América, e, em sua narrativa, quando 
utiliza elementos que foram classificados como Neobarrocos pelos 
autores anteriormente mencionados, como é o caso da paródia, da 
proliferação e da substituição. O Barroco é uma das vias que levam à 
encruzilhada carpentieriana5, em cujo centro se revela sua concepção 
da América, da literatura, do romancista, do intelectual e do papel que, 
juntos, todos eles deveriam cumprir. 

5 Proponho o termo em questão na já mencionada tese, na qual indico um necessário diá-
logo entre quatro agrupamentos de conceitos que funcionam como procedimentos opera-
tórios de abordagem da obra carpentieriana, a saber: Barroco e Neobarroco; vanguardas, 
surrealismo e maravilhoso; ensaio e utopia; e mito e arquivo.
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Em Razón de ser, segunda coletânea de ensaios de Carpen-
tier, publicada originalmente em 1976, fruto de conferências ditadas 
durante o mês de maio de 1975, quando o autor esteve em Caracas, 
convidado pela Universidad Central de Venezuela, aparece Lo Barroco 
y lo real maravilloso. Nesse ensaio, Carpentier apresenta sua proposta 
de que o continente americano é essencialmente Barroco e o demons-
tra através de todas as suas formas, especialmente artísticas, o autor 
parte da retomada de D’Ors, explicitando um ponto fundamental de 
sua formação intelectual e das leituras que realizara para traçar as re-
flexões a que se propunha. Ao especular reiteradamente que a forma 
do Barroco é inerente à América, Carpenier dialoga com uma expecta-
tiva meta-histórica do mesmo, que implica o estudo das concepções 
antagônicas sobre o estilo. 

O autor, no entanto, não nega a existência de um Barroco his-
tórico, o que podemos observar nos comentários que formula, por 
exemplo, sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Também são fundamentais 
para a formação de Carpentier, enquanto leitor, autores do Barroco 
español, especialmente Quevedo, que é reiteradamente citado. O Bar-
roco histórico também é parte imprescindível da discussão proposta 
por Carpentier sobre características barrocas encontradas em autores 
de períodos diversos, já que toma como referência as características 
conferidas como típicas daquele Barroco histórico para apontá-las em 
outros textos, de Cervantes a ele próprio. 

Terceiro ensaio de Razón de ser, Lo Barroco y lo real maravilloso 
apresenta proposta e estrutura diferentes dos anteriores. Nele, Carpen-
tier, num tom claramente mais acadêmico, propõe-se a discutir o concei-
to de real maravilhoso e incluir, no arcabouço dos conceitos de que faz 
uso para decodificar a América Latina, o conceito de Barroco desde um 
ponto de vista atemporal, como uma constante do espírito humano. O 
processo que o escritor empreende para clarificar o conceito de Barroco 
é esclarecedor não apenas do conceito em si, mas das atualizações que 
lançou sob sua visão de América e da forma de interpretá-la. 



29s u m á r i o

O início do texto se dá com a discussão de algumas definições 
de Barroco presentes em dicionários, para posterior refutação, sob o 
argumento de que nenhuma delas daria conta de expressar a comple-
xidade do conceito, que é “múltiplo, diverso, enorme” (CARPENTIER, 
1984, p. 55, tradução minha6). Carpentier explora a conceituação de 
Barroco dada por Eugenio D’Ors, na qual o mesmo é entendido como 
um espírito cíclico, constante humana, espécie de pulsão criadora de 
manifestações artísticas que se repete ao longo da história. No plano 
artístico e literário, uma das características definidoras do Barroco seria 
a criação de palavras para dar nome às coisas do mundo e da mente 
antes mal definidas pelas palavras existentes, daí uma relação com a 
América, que ainda tinha muitos de seus elementos à espera de um 
nome. Apesar de fortemente ancorado na concepção de Barroco for-
necida por D’Ors, Carpentier amplia seus limites e dilata a definição até 
chegar aos termos que seguem:

Barroco, constante do espírito, que se caracteriza pelo horror 
ao vazio, à superfície nua, à harmonia linear geométrica, estilo 
onde em torno ao eixo central - nem sempre manifesto nem apa-
rente […] se multiplicam o que poderíamos chamar de “núcleos 
proliferantes”, isto é, elementos decorativos que enchem total-
mente o espaço ocupado pela construção, as paredes, todo o 
espaço disponível arquitetonicamente, com motivos que estão 
dotados de uma expansão própria e lançam, projetam as for-
mas com uma força expansiva para fora. Isto é, é uma arte em 
movimento, uma arte de pulsão, uma arte que vai de um cen-
tro para fora rompendo, de certo modo, suas próprias margens 
(CARPENTIER, 1984, p. 59).

Através dessas poucas palavras, o que faz Carpentier é descre-
ver de forma sucinta as características do Neobarroco apresentadas e 
sistematizadas por Omar Calabrese (1999) e que se alinham com as 
perspectivas do Barroco latino-americano discutidas desde a década 
de sessenta por Lezama Lima (1993) e Severo Sarduy (1978).

6 Doravante, todas as traduções apresentadas são de minha autoria.
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Carpentier argumenta em favor de um barroquismo universal, 
posto que o conceito em questão floresceu em todos os tempos, 
fosse esporadicamente, fosse como característica de uma cultura 
(1984, p. 60). Esse ensaio, que inaugura a visão do autor cubano so-
bre o Barroco para a literatura latino-americana, apresenta o conceito 
como constante universal, apontando que outras culturas expressa-
ram, ao longo de sua história, elementos Barrocos como parte de 
sua constituição cultural e artística e nesse contexto inclui produções 
tanto ocidentais como orientais que se plasmam tanto em constru-
ções arquitetônicas como das artes plásticas, musicais e literárias. O 
mesmo não ocorreu com o real maravilhoso, que nasceu local para 
só depois ser universalizado pelo autor.

Depois que define o que entende por Barroco, Carpentier revisi-
ta a história da cultura universal, através de alguns de seus represen-
tantes significativos, e comenta como, apesar de serem considerados 
clássicos ou renascentistas, apresentam produções ou elementos 
inerentemente Barrocos em suas formas de expressão. A partir dis-
so, autores como Cervantes, Shakespeare, Rebalais e todo o Roman-
tismo passam a ser entendidos, na concepção carpentieriana, como 
expressões de um barroquismo. Não do Barroco histórico, mas dessa 
constante do espírito que se dá através da utilização de “focos proli-
ferantes que se prolongam ao infinito” (CARPENTIER, 1984, p. 60). O 
modo de caracterizar Barroco de Carpentier é tão amplo que ele chega 
a considerar Os cantos de Maldoror como uma obra “monumento do 
barroquismo poético” (idem, p. 65). Essa afirmação é extremamente 
significativa para entender a reavaliação que o autor faz da própria 
produção e dos elementos teóricos, por assim dizer, que a subjazem, 
considerando sobretudo suas ressalvas ao surrealismo. 

Carpentier ampliou tanto o conceito de Barroco que chegou a de-
fini-lo como aquilo que se manifesta onde há “transformação, mutação, 
inovação” (CARPENTIER, 1984, p. 64). Talvez seja por isso a preferência 
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do autor de utilizar o termo barroquismo ao invés de apenas Barroco, 
no mais das vezes, muito embora isso nunca seja esclarecido pelo au-
tor, que passa inclusive a correlacionar o barroquismo à revolução, isso 
porque ele “sempre está projetado para frente e costuma apresentar-se 
precisamente em expansão no momento culminante de uma civilização 
ou quando vai nascer uma nova ordem na sociedade. Pode ser culmina-
ção, assim como premonição” (CARPENTIER, 1984, p. 66).

Visto desse modo, o conceito de Barroco – ou barroquismo – ela-
borado por Carpentier é a uma só vez amplo e plástico, isso porque ele 
funciona tanto para avaliar o conjunto de uma obra, como para entender 
e interpretar pequenas partes dela que porventura apresentem essas 
características assinaladas pelo autor: o horror ao vazio, a descrição 
pormenorizada, a policromia de imagens, a presença de elementos que 
se entremesclam, a riqueza da linguagem, os neologismos, etc. 

A teoria do barroquismo proposta por Carpentier se desvela em 
dois âmbitos distintos, em medidas diferentes. O primeiro deles é num 
contexto artístico das produções culturais, como elementos de análise 
das obras de arte em si. O segundo é a relação direta com formas cultu-
rais, não necessariamente artísticas, mas históricas e sociais, como as 
mestiçagens. Daí que “América, continente de simbiose, de mutações, 
de vibrações, de mestiçagens, foi barroca desde sempre” (idem). Car-
pentier enxerga barroquismo em elementos constitutivos da cultura de 
um povo, mas utiliza o conceito via de regra para a análise das produ-
ções artísticas. Isso leva a observar a constituição de uma dupla concei-
tual básica na ensaística carpentieriana, o Barroco e o real maravilhoso. 
Este, divulgado ainda na década de quarenta e com forte relação com 
o surrealismo, com as vanguardas, com a busca de um projeto literário 
para a América, trata mais especificamente de uma forma de ver a reali-
dade circundante, o que faria com que estivesse associado a elementos 
antropológicos de estudo dos povos. O Barroco, por outro lado, apesar 
de na visão carpentieriana não estar isento desse caráter antropológico, 
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funciona mais bem como ferramenta de análise de produções artísticas 
concretas, e não para quaisquer elementos de uma realidade circun-
dante dada. Em outras palavras, essa dupla conceitual da ensaística 
carpentieriana se apresenta como dois pilares de interpretação da Amé-
rica, um extremamente aberto, antropológico, relacionado à constatação 
do insólito através de um estado limite do espírito do observador, que 
não necessariamente é um artista – o real maravilhoso; o outro, menos 
amplo, relacionado mais estritamente a produções artísticas, como uma 
ferramenta de análise crítica da arte – o Barroco. Dessa forma, esses 
dois pilares são complementários, um com ênfase no contextual, na so-
ciedade, em elementos mais abstratos e outro com foco em materialida-
des artísticas, com critérios concretos de análise das mesmas, através 
da detecção dos núcleos proliferantes que as constitui. 

Apesar de o título do ensaio supor uma paridade de impor-
tância e relevância do real maravilhoso e do Barroco, não é isso que 
vemos ao longo do discurso, já que ele gira praticamente em torno 
do Barroco, com um espaço intermediário para uma discussão sobre 
o surrealismo e, apenas em último grau, para a retomada do real ma-
ravilloso. Isso pode se dever a fatores de ordem distinta. O primeiro 
deles é bastante simples: por já haver comentado antes tantas vezes 
sobre o real maravilhoso e por já ser conhecido por haver cunhado tal 
conceito, deu a ele menor atenção nesse texto. Apesar de essa lógica 
fazer sentido, ao observar como o autor constrói seu texto, podemos 
perceber que talvez a menor relevância destinada ao r real maravilho-
so se deva, em verdade, a uma perda de potência do mesmo quando 
comparado ao conceito de Barroco para interpretar ou caracterizar a 
realidade americana na obra de arte. 

Por um motivo ou por outro, o fato é que o real maravilhoso 
não é alvo de novo debate, e é explorado talvez numa nova medida 
que Carpentier tenha querido dar a sua importância. Em ensaios an-
teriores, falar do surrealismo era criar uma ambientação, um contexto, 
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para introduzir o real maravilhoso. Nesse ensaio, o recurso ao surrea-
lismo cumpre outras funções. Uma delas é apontar sua relação com 
o barroquismo, mostrando como as produções surrealistas exprimem 
elementos barrocos. A segunda, associada à primeira, está numa es-
pécie de reconciliação de Carpentier com o movimento e seu líder, 
André Breton, já esboçada na reescritura do emblemático prólogo El 
Reino de Este Mundo, em 1964. Não há, em Lo Barroco y lo Real Ma-
ravilloso um tom depreciativo com relação ao movimento francês; há, 
isto sim, o apontamento de diferenças e semelhanças entre a con-
cepção de maravilhoso do surrealismo e do método de acesso a ele. 
Enquanto para os surrealistas o maravilhoso era acessado através de 
uma fabricação premeditada (CARPENTIER, 1984, p. 73), para o real 
maravilhoso da América ele estaria na realidade ontológica das coi-
sas, “é o que encontramos em estado bruto, latente, onipresente em 
tudo aquilo que é latinoamericano. Aqui o insólito foi cotidiano, sem-
pre foi cotidiano” (idem) e está presente em “certos fatos ocorridos na 
América, em certas características da paisagem, certos elementos que 
nutriram minha obra” (idem, p. 71). Essa redimensionalização do real 
maravilhoso na ensaística carpentieriana é significativa desde o ponto 
de vista da articulação interna dessa ensaística, como também quando 
utilizado como ferramenta de análise da evolução de sua narrativa e 
das mudanças que se operaram entre os romances, tanto no plano da 
escritura como no da relevância dada aos temas trabalhados. 

Em Lo Barroco y lo Real Maravilloso, quando finalmente Carpen-
tier se dedica a falar do segundo conceito, eventualmente é perceptível 
certa correspondência entre ele e a ideia de Barroco, o que mostra 
uma delimitação pouco clara da extensão de cada um deles, muito 
embora ela tenha sido anteriormente mais ou menos formulada, como 
apontamos acima. Em um trecho, o autor argumenta: “nosso mundo 
é Barroco pela arquitetura […], pelo intrincado e complexidade da na-
tureza e sua vegetação, pela policromia de tudo quanto nos circunda, 
pela pulsão telúrica dos fenômenos a que ainda estamos submetidos” 
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(idem, p. 75). Ora, foi em termos muito semelhantes, quando não idên-
ticos, que Carpentier definiu o real maravilhoso anos antes, de modo 
que mesmo que tenha havido um esforço de usar os dois conceitos 
para elementos distintos ou em dimensões diferentes, o fato é que o 
autor não logrou propor, numa escala clara e bem definida, como en-
tendia os dois em função de suas inter-relações. 

Carpentier finaliza o texto retomando a função do intelectual la-
tino-americano, que deve ser a de revelar este mundo e interpretar as 
coisas nossas, dessa vez por meio de uma linguagem barroca (“a des-
crição é inescapável, e a descrição de um mundo Barroco será neces-
sariamente barroca” (idem, p. 76)). Comenta, por fim, como, naquele 
cenário dos anos setenta e antes dele, os romancistas estavam dando 
conta desse trabalho, através da citação de algumas obras. 

A opção pelo uso do par de conceitos Barroco e real maravilho-
so pode também ter relação com a expectativa de alcançar o público 
leitor que então se delineava no continente americano, com o intuito 
de fomentar o mercado editorial local com uma fórmula que gerasse 
interesse em seu público, que unia a técnica aprendida com os melho-
res – os franceses – aos elementos próprios da história daquela deter-
minada cultura – o Barroco, o real maravilhoso, a cidade, os contextos. 
É importante entender que Barroco e real maravilhoso são formas de 
interpretar a América Latina, mas também são ferramentas para nar-
rá-la e promovê-la. Não se pode excluir a hipótese de que Carpentier 
pode ter formulado tais conceitos pensando também num público lei-
tor, que possuía uma demanda com especificidades que ele pode ter 
tentado atender através da criação de ditas formulações. Tal hipótese 
não é, de forma alguma, demeritória, ela assinala um aspecto a mais 
na compreensão de um profissional romancista que queria dar uma 
contribuição autêntica para a tarefa que empreendia.

No processo escritural de Carpentier, o Barroco atua de forma 
dupla. De um lado, trata-se de um fenômeno estético-cultural, um estilo,  
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um horizonte de escrita através de uma linguagem proliferante. Por 
outro, é um traço específico e distintivo da cultura, da arte e da lite-
ratura hispano-americana, funcionando como postura ideológica que 
analisa os movimentos e fluxos barrocos como constantes do espírito. 
Nesse contexto, é interessante observar como esse modo duplo de 
operar do barroquismo carpentieriano se desenvolve ao longo de sua 
produção. No âmbito do romance, o elemento que mais se destaca 
inicialmente, na primeira obra que constitui a nova fase do romance do 
autor, El reino de este mundo, é a ideia do real maravilhoso. Nessa obra 
o Barroco não passa de um tema paralelo, que não se desenvolve em 
nenhuma de suas esferas principais. Quando observamos a produção 
que compreende de Los pasos perdidos a El siglo de las luces,  El 
recurso del método e Concierto Barroco, o Barroco se instaura como 
constante da obra do autor, atuando em matizes variados. No romance 
de 1953, opera de forma dupla e convive com o real maravilloso. Este 
se desenvolve de forma mais evidente quando interpreta a natureza 
americana, e de forma mais sutil no que tange aos homens e à história 
do continente. No entanto, vai perdendo força nos demais romances, 
enquanto o Barroco se enrobustece e aparece em seu paroxismo em 
Concierto Barroco. De forma geral, o barroquismo de Carpentier opera, 
nos romances, na forma de 

Um grande dinamismo expresivo na feitura mesma de sua lin-
guagem barroca e proliferante, capaz de maravilhar e despertar, 
no leitor, grande expectativa desde seus meandros semânticos 
y sua sintaxe ziguezagueante. É, ademais, um espetáculo de 
riqueza e colorido, ostentação e mobilidade, resultado de uma 
erudição lexical em todos os campos da cultura, de uma ou-
sada acumulação de metáforas, de adjetivações frondosas, de 
repetições, delirantes ou de significativas sinestesias; tudo isso 
em meio a dilatações, desvios ou paralelismos semânticos em 
função do enriquecimento da linguagem, a qual, originada pela 
necessidade de nomear as coisas, tenta palpar a multiplicidade 
de contextos e descrever o prodígio ou a maravilha da realidade 
hispano-americana (FIGUEROA SÁNCHEZ, 2007, p. 124)
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Em sua ensaística, o autor aborda, ainda que de forma tímida 
no que tange ao método, a dupla face do Barroco. Em Razón de ser, 
quando o conceito é apresentado, Carpentier faz uso da ideia de Bar-
roco no que concerne à linguagem – exuberante, proliferante, de fron-
dosas adjetivações – e no que se refere à interpretação do cenário lati-
no-americano – das cidades de caracteres sobrepostos uns aos outros 
e ao homem, ao mesmo tempo cindido, fragmentário e universal. Tudo 
isso, em conjunto, sinaliza a importância do Barroco e do Neobarroco 
também em duas vias: de um lado, para a compreensão do conjunto 
da obra do autor cubano; de outro, desprendido do primeiro, da con-
tribuição de Carpentier para a reformulação do conceito e para o que 
será feito dele após a leitura de suas obras.
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INTRODUÇÃO

Pode-se afirmar que Catalina de Erauso foi uma mulher que 
protagonizou uma vida irreverente. Nascida na vila de San Sebastián, 
de Guipúzcoa, no ano de 15851, filha de  um capitão, Don Miguel de 
Erauso e, de Dona María Pérez de Galarraga y Arce. Sendo seus pais 
nobres fidalgos, pertencentes ao grau elevado da aristocracia vasca, 
cumpriram com o dever costumeiro da época: os filhos deveriam se 
apropriar das armas e as filhas, por sua vez, deveriam se dedicar à 
serenidade de uma vida religiosa. Desse modo, Catalina de Erauso foi 
posta no convento das freiras dominicas, aos quatro anos de idade. 

Contudo, a realidade conventual, baseada na previsibilidade 
das atividades e na contenção dos ímpetos,  era muito adversa à in-
clinação aventureira e ousada da noviça que, em sua autobiografia, 
admite uma tendência pessoal a andar e ver o mundo (ERAUSO, 2018, 
p. 110). Devido a esse entusiasmo inconveniente à vida do claustro, 
Catalina de Erauso escapou do convento aos quinze anos de idade, 
após ludibriar a sua tia, até então, priora daquele recinto, com a finali-
dade de obter as chaves para a liberdade e os utensílios imprescindí-
veis2 para a constituição do disfarce que a acompanhará durante toda 
a sua trajetória: a noviça sai de cena para dar lugar ao prestador de 
serviços a vários amos, ao grumete das embarcações rumo ao Novo 
Mundo, ao comerciante e ao tão valeroso alferes Don Alonso Díaz de 
Gusmán. Eis o elenco de papéis assumidos por uma adolescente e por 
uma posterior mulher que, ao colocar-se diante do mundo por primeira 
vez, em plena e solitária liberdade, não soube o que fazer ou por onde 
ir3 e, talvez, por essa indeterminação, optou por imaginar e, assim, 

1 Há divergências quanto à data de nascimento de Catalina, conforme apontam os estudos 
de Ángel Esteban (2018). Preferimos, no entanto, adotar a data que se encontra na presen-
te edição da autobiografia investigada nesse artigo. 

2 Esses objetos foram: tesoura, linha e agulha.

3 “[...] Sin saberme yo qué hacer ni adónde ir” (ERAUSO, 2018, p. 97). 
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estabeleceu imagens de si coerentes com seus anseios emancipató-
rios, convenientes à estética barroca simpática às ambiguidadades e 
às imprevisibilidades dos indivíduos e, finalmente, conformes à escrita 
autobiográfica afeita a disponibilizar imagens do sujeito que escreve, 
especialmente, se considerarmos o entendimento moderno de auto-
biografia, estabelecido por Lejeune (2014). 

Dessarte, se reconhece o caráter híbrido da autobiografia de Ca-
talina de Erauso que possui, por um lado, um significado histórico – rela-
tivo à possibilidade de funcionar como uma via de investigação relacio-
nada à natureza da Conquista espanhola, assemelhando-se às crônicas 
de viagem, ou aos memoriais de serviços – a narrativa, por outro lado, 
apresenta um viés novelesco, pautado em uma “digressão criativa” (ES-
TEBAN, 2018, p. 15). E, dessa forma, o relato se acomoda ao contexto 
de conflito, de tensão e de desmedida tão auspicioso à manifestação 
da estética barroca. Com efeito, ainda conforme os estudos de Ángel 
Esteban (2018), o texto da Monja Alférez: “se trata de uma narração au-
tobiográfica combinada com materiais próprios dos livros de viagem da 
época, e com um estilo picaresco, também muito comum no Século de 
Ouro hispânico” (ESTEBAN, 2018, p. 20, tradução minha). 

Por conseguinte, compreendendo a narrativa autobiográfica 
como uma iniciativa textual, em que o sujeito se posiciona diante da 
própria vida, com o propósito de se posicionar diante da realidade 
circundante, é pertinente identificar, no texto, a projeção e a reflexão 
de imagens, principalmente, de imagens que ilustrem o embaraço do 
indivíduo Barroco que, ao tentar organizar o mundo à sua maneira, exa-
gera, transcende e escapa. Ações, aliás, distinguíveis na vida relatada 
da noviça afeita a duelos de espada e a combates heroicos.  
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A ESTÉTICA BARROCA  
E A AUTOBIOGRAFIA

Conforme a etimologia da palavra, Barroco costumava designar 
uma pérola de formato irregular, por não ser perfeitamente redonda, de 
acordo com a definição do Dicionário da Academia Francesa de 1694.  
Posteriormente, foram agregados outros significados ao vocábulo refe-
rentes à irregularidade e à imperfeição, de maneira que não é de se es-
tranhar que essas concepções hajam influenciado à denominação de 
uma estética pautada na volubilidade formal e temática (SILVA, 1999).  

De fato, ao percebermos que o Barroco “é uma cultura que 
consiste na resposta dada, em torno do século XVII,  por grupos ati-
vos pertencentes a uma sociedade que entrou em dura e difícil crise” 
(MARAVALL, 2009, p. 65), as respostas ofertadas pelos indíviduos em 
situações de desajuste e de desconforto não poderiam ser contidas 
e exemplares como os manuais de prescrição clássicos; muito pelo 
contrário: diante da angústia e da consciência de sua capacidade de 
intervir na sociedade em questão, o homem Barroco se permite proje-
tar uma realidadade alternativa, através de artifícios artísticos e, assim, 
desorganiza as concepções lineares sobre o mundo circundante. Em 
outras palavras: as mudanças abruptas na sociedade, ocasionadas 
por uma profunda crise social e econômica, entusiasmaram a con-
fiança na habilidade de transformação da realidade pelas iniciativas 
dos homens: surge o homem operativo “capaz de corrigir ou criar uma 
nova realidade natural ou econômica” (MARAVALL, 2009, p. 78). Logo, 
é pertinente pensar que o indivíduo Barroco, especialmente, aquele 
indivíduo que escreve e, portanto, se posiciona diante da realidade, 
se assume como um agente construtor de novos sentidos,  tão conve-
nientes à estética das incertezas e das instabilidades. 
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Com efeito, nas palavras de Ángel Esteban (2018, p. 64, tradu-
ção minha): “o Barroco, como época contraditória, teve em Catalina 
de Erauso mais um exemplo do espírito do seu tempo”, devido ao ca-
ráter híbrido, monstruoso e paradoxal de sua vida posta em narrativa 
autobiográfica. Com efeito, o autor observa o relato da noviça militar 
através de sua condição híbrida e, sobre essa perspectiva, é oportu-
no apreender como a escrita de Erauso, por meio dos aspectos for-
mais e temáticos, reflete não apenas a circunstância desajustada de 
sua existência, mas também a situação social e cultural pertencentes 
a um momento histórico. 

Ainda segundo os estudos de Maravall (2009, p. 91), o homem 
Barroco se sentia impulsionado a sair de seu quadro, mas tropeçava 
em sua rígida moldura. Essa vacilação constante e desconfortável é 
resultado de uma sociedade em tensão: se, por um lado, as liberdades 
individuais florescem, por outro, as instituições sociais ainda possuem 
prevalência e prestígio, de maneira que a ambivalência do homem Bar-
roco é necessária e inevitável: 

A estrutura interna do Barroco é caracterizada por uma ten-
dência contraditória, no plano estético e no das ideias, que se 
resolve na fusão dos elementos [...] O Barroco nasce, assim, 
do confronto de ideias contraditórias, em tensão estrutural, 
submetidas a uma síntese dinâmica [...] A ambivalência exis-
tencial do homem Barroco faz dele um ser dilacerado entre 
a idealidade espiritualista e transcendental e a materialidade 
profana (JOSEF, 2005, p. 25).

Ao considerarmos o caráter estrutural da narrativa de Catalina 
de Erauso, temos um exemplo de uma síntese dinâmica de gêne-
ros textuais que convivem, tendo em vista que, como afirmado an-
teriormente, se trata de uma autobiografia em estilo picaresco, com 
funcionalidades simpáticas às crônicas de viagens e aos memoriais 
de serviço. Outrossim, é válido notar que essa convivência de fun-
cionalidades contraditórias conferem o caráter de indeterminação à 
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obra, permitindo que permaneça aberta: “a assimetria e as tensões 
compositivas, na arte barroca, criam uma ideia de instabilidade, de 
obra in fieri” (SILVA, 1999, p. 447), o que também é reafirmado nas 
avaliações de Arnold Hauser (1993) sobre a estética barroca, em que 
afirma que, em oposição à linearidade e à constância formal, as for-
mas artísticas adquirem contornos palpitantes e inapreensíveis, gra-
ças à transgressão constante dos limites. 

Por conseguinte, ao contrapor a forma ao conteúdo, a autobio-
grafia de Catalina de Erauso disponibiliza a imagem sugestiva de um 
tempo histórico, à proporção que exibe uma imagem embaraçosa de 
si mesma: profundamente imersa no “espetacular e problemático de-
sajuste” (MARAVALL, 2009, p. 74) de uma cultura em perturbação, a 
Monja Alférez se configura como um ser em conflito, uma vez que se 
encontra no entre-lugar, relativo aos anseios de autonomia e de liber-
dade que tropeçam nos mecanismos repressores4, aos quais Catali-
na de Erauso se mantém conivente. Então, dada a circunstância de 
irresolução, com relação às imagens e às funcionalidades da obra, é 
discernível a resistência a tudo o que é fixo ou limitado, instituindo-se, 
assim, um apelo ao sentido dinâmico da vida (HAUSER, 1993), o que, 
por sua vez, é imprescindível à projeção de novos significados e de 
novos caminhos, por parte do homem barroco que se encontra  em 
meio à um drama estamental5 de uma sociedade em conflito, recorde-
mos: o indivíduo seduzido por ideais emancipatórios se encontra em 
desconformidade com a moldura social imposta por uma sociedade 
fechada em valores e critérios passados. 

E, diante desse impasse, uma cultura gesticulante é implemen-
tada, porque o homem precisa tornar-se outro se tem a finalidade de 
transgredir as molduras sociais e, assim, constituir a própria poética 
existencial. Sobre esse fundamental deslocamento realizado pelo su-

4 A Igreja e o Estado. 

5 Em uma expressão de Maravall (2009).
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jeito Barroco em desconformidade, se encontra baseada a narrativa 
picaresca que, por observarmos uma nota picaresca na autobiografia 
de Catalina, discutiremos, agora,  um pouco sobre a identificação des-
sa nuance  na obra da noviça militar.

A DIMENSÃO PICARESCA

Como afirmado anteriormente, segundo as investigações de 
Ángel Esteban (2018), a narrativa de Catalina de Erauso é uma auto-
biografia em estilo picaresco. Em seguida, o autor elenca os motivos 
de sua compreensão acerca da obra, ao pontuar que a autobiografia 
da noviça começa de modo semelhante ao relato da vida de Lázaro 
de Tormes, dado que o início da narrativa trata do nascimento e da 
genealogia da personagem, em forma de uma confissão de uma vida 
de descompassos e aventuras, à proporção que menciona o serviço a 
vários amos e sua formação na escola do mundo. Ademais, o teórico 
também sinaliza a similaridade entre a conformação dos capítulos pre-
sentes nas duas narrativas. 

Quanto ao teor satírico referente ao gênero picaresco, conce-
bido como um estilo possível ao texto, o estudioso distingue a ironia 
e a imoralidade de certas passagens, como, por exemplo, os roubos 
e a deslealdade a alguns amos, a crítica relacionada aos membros 
eclesiásticos e aos nobres da época e os maus hábitos de uma no-
viça tão temperamental, propensa a jogos e a duelos em defesa da 
honra.  Efetivamente:

O escritor Barroco pode buscar, através da notação humorística 
ou sarcástica do real, através da caricatura e da sátira, tornar 
mais notárias, mais cômicas ou mais repulsivas, a imperfeição e 
a disformidade existentes na natureza e, sobretudo, na natureza 
humana (SILVA, 1999, p. 488).
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De maneira que compreendendo Catalina de Erauso como uma 
escritora inserida na estética barroca, são perceptíveis não somente 
as finalidades práticas do seu relato (obtenção de benefícios da Coroa 
por seus serviços), como também um retrato de um complexo sis-
tema de relações sociais, em que a constância da natureza huma-
na é cismar diante do desencaixe no desempenho do mundo. Se a 
desmedida é o padrão da estética barroca, então, inevitavelmente, o 
homem Barroco está condenado à imperfeição e à disformidade. E, é 
exatamente contra essa sentença indesejada que as personagens da 
narrativa picaresca – que representam as individualidades deslocadas 
de uma época – pretendem se contrapor: eis os recursos irônicos, os 
exageros, os vícios e o sarcasmo, como instrumentalização de insu-
bordinação quimérica diante dos desígnios de uma ordem social que 
impõe e legitima padrões e posições bem delineadas. Como é possível 
perceber, a condição dramática do sujeito Barroco é inescapável: ain-
da que transite por vários lugares, mesmo que pense que escapa das 
amarras das exigências da realidade, a liberdade não passa de uma 
impressão espetacular, ou seja, destinada ao espetáculo convencio-
nado às indispensáveis estratégias de manipulação e de controle. Em 
outras palavras: ainda quando tenta transgredir, o indivíduo Barroco 
permanece como uma peça elementar de seu tempo.

Essa performance hesitante entre o transformar e o permanecer, 
entre o contestar e o aquiescer pode ser adotada como uma chave 
de entendimento relativa à trajetória da Monja Alférez, pois, se por um 
lado, levou uma vida errante e nada exemplar, por outro lado, alcançou 
admiração, perdão e benefícios por parte da Coroa e da Igreja. É jus-
tamente pela perspectiva do prestígio que o relato autobiográfico de 
Catalina de Erauso se afasta da narrativa picaresca. 

É oportuno notar que a deferência à filha do capitão Miguel 
de Erauso já se destaca em sua origem nobre que, aliás, lhe rendeu 
auxílios fundamentais em sua trajetória pouco aconselhável. O 
pertencimento à nobreza é algo contrário ao pícaro que descende das 
classes baixas da sociedade e, por isso, deseja escapar da moldura 
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social que lhe cabe, protagonizando fugas, à proporção que realiza 
críticas sociais consistentes e bem humoradas. Ainda: o escapismo 
da noviça disposta às armas não aspira uma mudança de classe 
econômica, uma vez que já possuía uma origem abastada, porém, 
se justificava como uma inclinação pessoal6, um desejo de desbra-
var o mundo.  Outrossim, recordemos que Catalina de Erauso porta 
uma conduta de transição e, por consequência, indeterminada, de 
maneira que, simultaneamente, é considerada heroína7 por alguns e 
vista como uma delinquente por outros: esse embaraço não convém 
ao caráter do pícaro que é sempre um anti-herói. 

Portanto, como declarado anteriormente, a narrativa autobio-
gráfica de Catalina de Erauso porta uma similaridade com respeito à 
narrativa picaresca, especialmente, em termos estruturais, entretan-
to, a apropriação desses recursos estruturais e de um estilo fugidio 
de vida parecem se comportar como um artifício a mais a aprimorar 
o hibridismo da obra que, por sua vez, reflete a ambivalência exis-
tencial da Monja Alférez. 

O DISPOSITIVO FICCIONAL:  
A IMAGEM ACENTUADA DE UMA 
INDIVIDUALIDADE QUE SE INSCREVE

No tópico anterior, comentamos sobre a feição prodigiosa re-
lativa a trajetória existencial de Catalina posta em narrativa. Esse ca-
ráter admirável é notado nas passagens relativas aos confrontos em 
defesa da honra e das conquistas militares, atribuindo à obra nuances  

6 “[...] Y no vine em ello, diciendo era mi inclinación andar y ver mundo” (ERAUSO, 2018, p. 110).

7 De acordo com as investigações de Ángel Esteban (2018), o Papa Urbano VIII, além de 
conceder-lhe permissão para seguir vestindo-se de homem e aconselhar-lhe uma conduta 
mais pacífica, chegou a afirmar: “Dadme otra monja alférez y le concederé lo mismo”.  
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novelescas8, de modo que a história da Monja Alférez é digna de ser 
contada, com o propósito de realçar a permanência de certos costu-
mes, mesmo que por meio de mãos tão peculiares como as de uma 
noviça que se atreveu a manusear armas.  Eis as razões para o pedido 
do relato autobiográfico, realizado pela Igreja e pela Coroa. 

Contudo, quais seriam as motivações para Catalina, uma mu-
lher muito mais de ação que de palavras, reconhecido o aspecto 
lacônico de sua narrativa, aceitar essa melindrosa incumbência de 
contar a própria vida?  Se pensarmos como Calligaris (1991), a auto-
biografia obedeceria à necessidade  de justificação e de confissão, 
em consonância com a inevitabilidade de invenção de novos senti-
dos, afinal de contas: “narrar-se não é diferente de inventar-se uma 
vida. Ou debruçar-se sobre sua intimidade não é diferente de inven-
tar-se uma intimidade. O ato autobiográfico é constitutivo do sujeito e 
de seu conteúdo.” (CALLIGARIS, 1991, p. 49). 

Deveras, há o intuito de justificativa no relato de Catalina de 
Erauso, visto que coloca em evidência os serviços prestados à Coroa 
Espanhola, durante a Conquista do Novo Mundo, com o fito de reivin-
dicar a pensão e a condecoração indispensáveis por seus serviços 
prestados com tanto empenho e bravura. Desse modo, a narrativa da 
noviça espanhola funciona como um objeto de barganha, relevante 
não apenas para a ênfase relativa à manutenção da obediência e da 
fidelidade aos dirigentes da nação, mas também para exaltar a fé ca-
tólica, recordemos: apesar de ambicionar uma vivência aventureira e 
desviante, Catalina de Erauso ainda é uma nobre e católica por convic-
ção e, dessa forma, seu relato se converte em uma representação da 
condição de ambivalência da cultura do Barroco. 

Sendo assim, a prosa autobiográfica da Monja Alférez é ajus-
tada a certos interesses, embora represente o desajuste de uma  

8 Em uma expressão de Ángel Esteban (2018). 



48s u m á r i o

trajetória que, por sua vez,  espelha o desconcerto de uma sociedade 
em crise. Por consequinte, essa regulagem ocorre tanto por critérios 
seletivos, quanto por ornamentos ofertados pela criatividade, afinal 
de contas, recordemos: o sujeito barroco é operativo, porque, diante 
dos paradoxos existenciais, precisa projetar uma imagem menos in-
satisfatória de si mesmo, principalmente,  aquele que conta a própria 
vida. Logo, a autobiografia entrega uma versão ampliada do ser que 
escreve, porque o texto produz a vida, a imagem é inexoravelmente 
acentuada (LEJEUNE, 2014).

Com efeito, essa automodelagem é parceira do ajuste substan-
cial às pretensões e exigências de uma autobiografia por mandato, 
dessarte, é aceitável distinguir um princípio ficcional na escrita auto-
biográfica. Com respeito ao texto em análise, a automodelagem se 
manifesta na imagem elevada que Catalina de Erauso elabora de si 
mesma, pautada nos feitos excepcionais destinados à conservação 
dos domínios espanhóis no Novo Mundo, como no episódio novelesco 
em que severamente sozinha e severamente golpeada, a noviça intré-
pida consegue tomar a bandeira das mãos do cacique, matando-o. E, 
mesmo com os ferimentos ocasionados por flechas e lança, Catalina 
de Erauso seguiu seu caminho até ser resgatada e, posteriormente, 
curada. Como não admirar-se diante de tamanha bravura? Como não 
suspeitar das ornamentações e dos acréscimos nessa passagem, 
principalmente, se considerarmos que, até o presente momento, sua 
condição de mulher ainda não havia sido descoberta? 

É válido salientar que a acentuação da imagem da Monja Al-
férez com relação à conduta irreprochável – seja no aspecto militar, 
seja na perspectiva de defesa da honra diante das calúnias e das in-
justiças –  contém finalidades práticas: a obtenção da pensão, por 
parte da Coroa Espanhola,  a concessão do perdão e da autorização 
para continuar vestida de homem, por parte da Igreja Católica e o es-
tabelecimento de um imaginário épico ao redor da figura de Catalina 
de Erauso, porque, assim, poderia se inscrever na história como uma 
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personalidade assimétrica, digna de especulações, reprovações ou li-
sonja. Dessa maneira, novamente, identificamos o caráter híbrido da 
narrativa, amplamente discutido por Esteban (2018), a pertencer, de 
modo simultâneo, ao registro histórico e à sugestibilidade ficcional. 

CONCLUSÕES

Diante da breve análise apresentada da prosa autobiográfica de 
Catalina de Erauso (2018), se observaram características convincentes 
à complexa cultura do Barroco, especialmente, a irresolução formal 
e a ambiguidade existencial de uma noviça adepta às armas, o que 
reflete a ambivalência de uma sociedade composta por indivíduos que 
anseiam por uma transgressão de limites, contudo, esbarram na incon-
tornável moldura social imposta pelas instituições de influência e de 
controle.  Conforme declarado anteriormente, em face de um cenário 
tão desconfortável de incertezas, o sujeito Barroco se torna operativo, 
não somente no sentido de colocar-se em marcha (escapismo), como 
também no sentido de estabelecer uma imagem acentudada de si, 
através dos artifícios da criatividade e, dessa forma, conquistar a im-
pressão de liberdade perante o mundo. 

Não é surpresa que a Monja Alférez se constitui como uma per-
sonalidade em trânsito, com respeito a essas duas perspectivas: é 
uma pícara fugitiva na América, mas também é uma heroína de guerra 
a atuar em favor da preservação dos antigos costumes, de modo que 
a inconstância é o que organiza a regularidade da narrativa. Em outras 
palavras: a instabilidade é o componente imperioso ao funcionamento 
do relato como forma de conhecimento e de reconhecimento relati-
vo a uma época de conflito. Portanto, é permitido identificar na prosa 
autobiográfica de Catalina de Erauso o reflexo de uma trajetória des-
proporcional que reflete a desmedida de um contexto social amplo, 
pertencente à cultura barroca. 
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INTRODUCIÓN

El Siglo de Oro, sin dudas, fue el período sociocultural más fuer-
te de España. Lo que empezó con la conquista de Granada en 1492, 
sigue con otras vitorias y desarrollos del pueblo español como el do-
minio de las Américas, la consolidación del Imperio, la publicación de 
la gramática de Nebrija; terminando al mismo tiempo que se acaba la 
vida del gran autor Calderón de La Barca, en 1681 (RIQUER; VALVER-
DE, 1986). Pero, si hay algo que marcó profundamente el siglo de Oro 
español son los dos grandes movimientos artísticos que se desarrolla-
ron en este período: el Renacimiento y el Barroco. Este más importante 
que cualquiera otro en la historia española (RIQUER;VALVERDE, 1986). 
Es justamente en este período que la más gran contribución literaria de 
España surge: El Quijote. La novela cervantina se torna un marco de la 
Modernidad y de la literatura occidental. Y su protagonista se convierte 
en el símbolo máximo español (VILLACAÑAS, 2017).

Justamente por la gran preeminencia del Barroco y el modo 
como los movimientos artísticos siguientes se desarrollaron, la España 
posee un escenario distinto frente a otros países. Un ejemplo es el 
modo con el Romanticismo y el Simbolismo llegaron allá, y las cuestio-
nes socio históricas del territorio castellano del siglo XVIII hacia el XX. 
Lo que culminaría en un modo muy particular de concebir el Moder-
nismo (LITVAK, 1986), ya que tanto en el grupo llamado modernistas, 
como las Generaciones de 98 y 27 propagarían estéticas y propuestas 
que mesclaban conceptos del Romanticismo, del Simbolismo, del Mo-
dernismo entre otros (SHAW, 1980). Sin embargo, los rasgos barrocos 
tan presentes en el siglo de Oro, seguían en el eje de la cultura y arte 
hispánica; en especial en el entre siglos XIX y XX, un fundo neobarroco 
se producía y ganaba fuerza a punto de reverberar posteriormente en 
movimientos como el Boom Latinoamericano (HUTCHEON, 1991). 
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Es en este momento que se percibe que el Barroco es una “cha-
ve discursiva para inventar uma imagem da América Latina que pudesse 
dar conta de sua identidade diferenciada, multicultural, heterogênea, 
misturada, mutante, plural.” (LABRIOLA, 2008, p. 163). Al mismo tiem-
po, cuando se desarrollan ideas como neobarroco, antropofagia, y se 
crea todo un discurso sobre lo que es Hispanoamérica, Latinoaméri-
ca, México, Brasil, entre otros, también se percibía que Europa e sus 
países también eran complejos, múltiples y distintos en su unidad. Del 
mismo modo que una estética neobarroca del entresiglos hizo con que 
latino-americanos buscasen figuras ya existentes como Macunaíma o 
Martín Fierro y produjeran a través de ellas la representación de su 
identidad, en Europa hubo movimientos semejantes; y en caso de Es-
paña la imagen consagrada era el Quijote. 

En especial, la Generación del 98, que reverberó el empiezo de 
la crisis del imperio, se utilizó de esta figura como metáfora de la si-
tuación decadente del país (SHAW, 1980). El Quijote estuvo presente 
en los ensayos de Pio Baroja y de Ortega y Gasset, en los poemas 
de Antonio Machado, en los ensayos, poemas y novelas de Miguel de 
Unamuno. De este el más importante trabajo acerca del caballero de 
la triste figura puede ser considerado Vida de Don Quijote y Sancho 
(1914), en el además de ensayos y comentarios, el autor se propone 
a reescribir los capítulos finales de la obra prima de Cervantes. Un 
movimiento semejante de reescrita se hace años después en Argen-
tina a través de Pierre Menard, autor del Quijote (BORGES, 1939). 
El cuento de Jorge Luís Borges presenta al lector Pierre Menard, un 
autor de los años 30 que pretende escribir el Quijote del cero, de su 
mente, pero su texto se queda exactamente igual al del original. Lo 
que llama la atención en los dos casos, es que hay rasgos, citas, fi-
guras en la obra que, si pertenecen al Barroco por retomar el Quijote, 
todavía, no la estilística es secundaria, la ficción se introduce como 
reflexión de la crítica, de la historiografía como también de cuestiones 
sociohistóricas  actuales (LABRIOLA, 2008).
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Para Eugenio D’Ors (1993), el Neobarroco sería una recreación 
del objeto cultural, pues el rasgo barroco estaría presente en la historia 
de Europa desde antes del empiezo del propio movimiento Barroco 
en 1600. Pero, cuando llegó en América, el Barroco en su auge ha-
bría sufrido un proceso de acrisolamiento (CALABRESE, 1999), o quizá 
antropofágico, como afirmaría Mário de Andrade, lo que intensificaría 
los contrastes y profundidades barrocas del Quijote, que ya era junto 
a Don Juan uno de los símbolos de este período y, según Ian Watt 
(1997), símbolos del individualismo moderno. Distarte, se puede decir 
que los rasgos neobarrocos en el Quijote y Pierre Menard pueden estar 
asociados aquellos que se defienden como genuinamente literarios, 
que permiten que sean consideradas clásicos, que siguen a tocar las 
características humanas. 

Para analizar mejor como tales rasgos se desarrollan en cuento 
de Borges y en el ensayo de Unamuno, buscaremos comprender el 
concepto de Barroco de Eugenio D’Ors (1993). De este modo, podere-
mos contrastar las características del Barroco español y americano por 
medio de la crítica y producción de Irlemar Chiampi (1994), dialogan-
do con Linda Hutcheon (1991) y Omar Calabrese (1999). En seguida, 
analizaremos como Unamuno y Borges distintamente se figuran en el 
Modernismo para poder identificar como desarrollan el Neobarroco en 
las obras estudiadas, y para tanto nos apoyaremos en los estudios 
de Lily Litvak (1986) y Donald Shaw (1980) sobre el Modernismo. De 
este modo, contrastaremos las dos reinterpretaciones por medio de los 
conceptos de Severo Sarduy (2011) y Irlemar Chiampi (2000) sobre el 
Modernismo como Neobarroco. A fin de percibir como la recepción del 
Quixote al largo de los años, y en especial en América, se torna más 
plural e impactante por reverberar lo que la literatura hispánica trae 
desde su empiezo en contraste-humano-barroco.



55s u m á r i o

BARROCO Y NEOBARROCO  
¿UNA RETOMADA  
O SIMPLE CONTINUACIÓN? 

Sabiendo que el Quijote pertenece al Barroco, es necesario de-
jar claro cuales las características de este movimiento que son perti-
nentes a la obra cervantina. Pero, hay un problema en su definición, 
como otros períodos y conceptos, existen descripciones distintas que 
se complementan o no en determinados momentos. Severo Sarduy 
(2011), por ejemplo, afirma que, en verdad, hay nociones acerca del 
Barroco. Además, que se utilice los enunciados del diccionario que 
caracterizan el Barroco como un “bizarrería chocante” o “lo estrambó-
tico, la extravagancia y el mal gusto” (SARDUY, 2011, p. 5), “intricado, 
absolutista y enigmatico” (CALABRESE, 1999, p.20); o aún la clásica 
histórica idea de la perla irregular como señala Walter Benjamín (1986).  
Pero como toda o termino se busca “restringirlo, reducirlo a un esque-
ma operatorio preciso” (SARDUY, 2011, p. 7) para mejor absórbelo y 
poder desarrollar un pensamiento más adecuado, ordenar una área de 
conocimiento. Y jamás existirá una única percepción. Aún más tratán-
dose de un período tan largo e importante en la sociedad occidental.

Todavía, una manera sugestiva que Severo Sarduy (2011) y Eu-
genio D’Ors (1993) – críticos de nacionalidades y periodos históricos 
distintos – asienten es que el sentimiento, el carácter barroco, de un 
cierto modo, es motivado por una búsqueda ingenua – y aún primitiva 
– por la nostalgia del Paraíso Perdido. D’Ors (1993) destaca que esta 
nostalgia anima, motiva la estética Barroca porque el Paraíso Perdido 
es tanto el empiezo como el final de la humanidad, y en la jornada 
el hombre se depara con pequeños paraísos. Podremos decir que el 
hecho de haber perdido el Paraíso amplia el contraste – tan central del 
Barroco – lo que es irregular se destaca, los opuestos, las imperfeccio-
nes humanas, lo que hay de más grotesco y más bello se sobresalen. 
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No hay espacio para aquello que es mediano, neutral. Y por esta idea 
no solamente filosófica – que posteriormente sirvió a un como pretex-
to religioso – se amplía con la descubierta de las Américas. El Nue-
vo mundo no solamente establece un inmenso contraste con el Viejo 
Mundo, como también, según D’Ors (1993), mimetiza físicamente el 
Paraíso que se perdiera. 

Y de este modo, si D’Ors (1993) defiende que rasgos de la es-
tética Barroca pueden ser identificados desde el empiezo de la huma-
nidad, ¿no se podría decir que esta sigue? Hay dos respuestas para 
esta cuestión. La primera es que, tratándose de período o era histórica, 
según Omar Calabrese (1999, p. 18), para una mejor articulación de las 
definiciones, el Barroco ocurriera entre los siglos XVII y XVIII. Sin embar-
go, para el teórico estos formalismos y etiquetas no tendrían mucho que 
ver con el mundo real. Al percibir que estos aspectos técnicos, sustitu-
ción, proliferación, parodia por intra e intertextualidad, en conceptismo 
y cultismo, seguían de otros modos, así como el desperdicio y la iso-
morfia (SARDUY, 2011), utilizándose de otros fondos y perfeccionando 
las formas, los pensadores y críticos percibieron surgir un “reflejo nece-
sariamente pulverizado de un saber que sabe que ya no está ‘apacible-
mente’ cerrado sobre símismo. Arte del destronamiento y la discusión.” 
(SARDUY, 2011, p. 35) Surgía entonces la estética de el Neobarroco.

El prefijo neo puede causar cierta confusión en el modo como se 
interpreta este movimiento. Según Omar Calabrese (1999), inicialmente 
hay dos maneras de interpretarlo “hacía pensar en un <<<después>> 
o en un <<contra>> la modernidad; también <<neo->> podría indu-
cir a creer en la idea de repetición, recurrencia, reciclaje de un período 
específico del pasado, que sería precisamente el barroco.” (CALABRE-
SE, 1999, p. 31). Así, la estética barroca podría ser interpretada como 
una manifestación de determinado período histórico – el Siglo de Oro 
– seguido naturalmente por otro, o como la idea de que el Barroco ja-
más tenga cerrado de hecho y que sus manifestaciones siguen en otros 
movimientos. Basándose en Sarduy (2011), esta es la idea que defiende 
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Linda Hutcheon (1991) al describir la poética posmoderna – generada 
por las diversas estéticas modernas y modernistas – afirmando que, por 
haber una concepción diversa en distintas lenguas y regiones a respecto 
del Posmoderno o Modernismo, el Neobarroco es más adecuado para 
referirse a las obras hispánicas. Y que sus varias formas estéticas y for-
maciones sociales adjuntas se problematizan por medio de la reflexión 
crítica. Si para D’Ors (1993), el Barroco sea la tradición de los monstruos, 
de los malditos, del grotesco que humillan la razón, y el Neobarroco 
como movimiento iniciaría en la retomada de esta estética en empiezo 
del siglo XX con la Generación del 27 (VALENTÍN DÍAZ , 2011), podría-
mos afirmar que la Generación del 98 sería una precursora de este Neo-
barroco alabado por los del 27. El Neobarroco, por lo tanto, es la “prime-
ra intervención” (VALENTÍN DÍAZ, 2011, p. 51) del ambiguo artificial, fruto 
de aquella búsqueda que “se realizará por hallazgo de figuras (es decir, 
manifestaciones históricas de fenómenos) y por tipificación de formas 
(modelos morfológicos en transformación).” (CALABRESE, 1999, p. 33). 
Tales figuras y formas ilustran tanto la universalidad – Neobarroco que 
persiste – como sobre su especificidad de época – el Barroco histórico 
(CALABRESE, 1999). Es exactamente por este motivo que el Quijote se 
torna una figura importante en el Neobarroco hispánico. Porque, además 
de ser el símbolo máximo de la lengua castellana, logra abarcar el indi-
vidual y el universal simultáneamente. 

ESPAÑA MODERNA  
Y LATINOAMERICA  
POSMODERNA 

En ambas las obras estudiadas los autores nos presentan textos 
que abarcan la ficción y discusión teórica. Es importante dejar claro que 
el Modernismo en España, más cosmopolita, hacía frente al movimien-
to de La Generación del 98, el grupo en el cual la crítica generalmente  
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insiere Unamuno, y que por su vez era más nacionalista (SHAW, 1980). 
Sin embargo, Don Miguel, a semejanza de grandes nombres de la lite-
ratura, compartía ideas de varios movimientos y no adoptara totalmen-
te a la estética intitulada modernista por la crítica. En Vida de Don Qui-
jote y Sancho (1914), Unamuno toma al Quijote cervantino y reescribe 
a su modo los capítulos finales, concediéndole otra versión, buscando 
comprender el sentido que Cervantes diera a su novela. Pero aquí nos 
detendremos en el prólogo de este libro que Don Miguel intitula por El 
Sepulcro de Quijote. En este texto, Unamuno elabora un evangelio qui-
jotesco llamando el caballero de la triste figura por “nuestro señor Don 
Quijote” (UNAMUNO, 1914, p. 5) afirmando que se este “resucitara y 
volviese a esta su España andarían buscándole una segunda intención 
a sus nobles desvaríos.” (UNAMUNO, 1914, p. 5).

Retomando el imaginario medieval que enloqueció Quijano, 
Unamuno (1914) utilizase de metáforas como las cruzadas, la venda 
de reliquias, y el principal, las peregrinaciones a los túmulos de los már-
tires, en este caso Don Quijote: el dios, el profeta, el fundador de esta 
religión. Ambos ridículos y, aunque sean símbolos de esperanza, no lo 
pasan de verdad. Relacionado al túmulo, al detallar esto movimiento, 
Miguel de Unamuno se utiliza de un término mencionado por Euge-
nio D’Ors (1993) y Severo Sarduy (2011) como característica barroca 
que sigue y mantiene el Neobarroco: El Paraíso Perdido. Del mismo 
modo que hay sentimiento nostálgico del iludido caballero acerca del 
tiempo pasado de los libros de caballería, el narrador demuestra que 
se resucitara, o simplemente con la descubierta de su sepulcro, Don 
Quijote podría llevar convertir las personas a sus ideales: la esperanza 
de salvación, de un “Dios resucite y nos salve de la nada.” (UNAMUNO, 
1914, p. 15). Sin embargo, el afirma: “estás solo, enteramente solo”; 
(UNAMUNOO, 1914, p. 15) de la misma manera como siempre estuvo. 
El Quijote se torna, por lo tanto, un símbolo de esperanza y desilusión 
colectiva al mismo tiempo que individual. Una personificación de an-
gustia y salvación personal y general. 
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La angustia es uno de los fondos más fuertes del Barroco (BEN-
JAMÍN, 1986). Ganó más proyección con el escenario de la contrar-
reforma, pero, principalmente como resultado de los contrastes entre 
grotesco y sublime, luz y tinieblas, humano y divino, verdad y mentira. 
Según Eugenio D’Ors (1993), el Barroco posee un que de carnavaliza-
ción, apartándose de la tradición para burlarse de ella. De este modo, 
podremos decir que el Quijote es un ser carnavalesco en esencia cuan-
do se aísla de la realidad, y de una noción realista de la tradición y del 
pasado que empieza a idealizarlo y recriarlo a su destorcida manera. 
El Neobarroco potencializa este rasgo barroco. En una metáfora, D’Ors 
(1993) demuestra que, cuando se intenta volver al Paraíso Perdido e 
ideal, el individuo se pierde en otros pequeños paraísos. Es lo que 
ocurre con el Quijote unamuniano, y que se intensifica en el protago-
nista del texto de Borges.

El texto del autor argentino – que se encuentra en el compilado 
Ficciones ([1929] (1998) – presenta Pierre Menard y su archivo particu-
lar con cerca de 20 producciones, que en su gran parte son académi-
cas y otras más cotidianas como listados. Pero su más suntuoso deseo 
y proyecto es la producción del Quijote de modo incluso, excéntrico: 
“Não queria compor outro Quixote – o que é fácil – mas o Quixote. 
Inútil acrescentar que nunca enfrentou uma transcrição mecânica do 
original; não se propunha copiá-lo.” (BORGES, 1998, p.20). Todavia, 
afirma que: “Sua admirável ambição era produzir algumas páginas que 
coincidissem – palavra por palavra e linha por linha – com as de Miguel 
de Cervantes.” (BORGES, 1998, p.20). El narrador sigue explicando el 
proyecto de Menard hasta llegar al ápice de la concepción: “O texto de 
Cervantes e o de Menard são verbalmente idênticos, mas o segundo 
é quase infinitamente mais rico. (Mais ambíguo, dirão seus detratores; 
mas a ambigüidade é uma riqueza).” (BORGES, 1998, p. 22.) Aquí Bor-
ges podría estar bromeando y cuestionando el concepto de imitation 
tan fuerte en el Barroco. Menard afirma que ha perdido propositalmen-
te su trabajo y que el “método inicial que imaginou era relativamente 
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simples. Conhecer bem o espanhol, recuperar a fé católica, guerrear 
contra os mouros ou contra o turco, esquecer a história da Europa en-
tre os anos de 16O2 e de 1918, ser Miguel de Cervantes.” (BORGES, 
1998, p. 20). En fines, Borges, así como Unamuno, busca el Paraíso 
Perdido que se encontraría al volver al siglo VXII – del mismo modo que 
el Quijote vuelve a la Edad Media –, volver al período en que el Barroco 
expandía, de la más perfecta oposición entre el auge del Imperio y 
decadencia española.

Borges no es neobarroco simplemente por retomar conceptos 
e ideas de este período. Ele busca asemejar la estética – por lo menos 
en el ámbito de las ideas – del modo de pensar y actuar en contraste y 
angustia. Según Irlemar Chiampi (1994, p. 4), fue utilizado para clasifi-
car autores latinoamericanos por sus “ejercicios verbales de notables 
novelistas”, pero el término se habría expandido cuando Carpentier 
“asoció el barroquismo verbal de sus novelas a una interpretación del 
continente americano como mundo de «lo real maravilloso».” (CHIAM-
PI, 1994, p. 4). Sabiendo que el Quijote es una obra metaliteraria, y que 
Borges en su Pierre Menard construye una propuesta metaliteraria aún 
más radical – hasta entonces en lengua española –, la teórica, citando 
el propio autor, dirá que: “Barroco es aquel estilo que deliberadamente 
agota (o quiere agotar) sus posibilidades y que linda con su propia 
caricatura.” (BORGES, 1935 apud CHIAMPI, 1994, p. 9). Este agota-
miento ocurre por el exceso en la caricatura, pues el Barroco que ya era 
grotesco siguiendo como movimiento y manera de concebir el mun-
do en el Neobarroco genera una “exageración que agota y deforma 
para desnudar y que él mismo identifico en la «gruesa perla irregular».” 
(CHIAMPI, 1994, p. 2). Sarduy (2011) afirmará que el artificio agravado 
de una cultura matriz, fue lo que creo el Boom Latinoamericano, pues 
crea el lugar de toda metáfora y ruptura del lenguaje.

Mientras Unamuno busca el Paraíso Perdido como Cervantes 
también procuraba, Borges al poner la grotesca comparación entre el 
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Quijote de Miguel de Cervantes y el de Pierre Menard, se basa en “el 
propio núcleo del gran giro epistémico del siglo XVII.” (CHIAMPI, 1994, 
p. 10). Borges, por tanto, carnavaliza el texto y la cultura cuestionando 
el género sátira que produce sobre otra, problematiza da jerarquía y 
canon cultural y lingüístico que pone Europa ajiba de América. Cuan-
do afirma que “o texto de Cervantes e o de Menard são verbalmente 
idênticos, mas o segundo é quase infinitamente mais rico. (Mais 
ambíguo, dirão seus detratores; mas a ambigüidade é uma riqueza).” 
(BORGES, 1998, p. 22), Jorge Luís Borges alaba la narrativa hispanoa-
mericana, que la ambigüedad – el más gran rasgo barroco – es algo 
genuinamente latinoamericano, esencialmente humano, necesario a la 
literatura, y que torna el Quijote, aunque exactamente igual, un nuevo 
libro en solamente por ser leído en Latinoamérica.

Del modo como el Barroco fue producido y presentó el hombre 
moderno, el Neobarroco describe al hombre occidental posmoderno, 
y es un movimiento autoconsciente (HUTCHEON, 1991), haciendo con 
que Borges (1998, p. 21),pueda afirmar que “ser, de alguma maneira, 
Cervantes” – en el siglo XX – “e chegar ao Quixote pareceu-lhe menos 
árduo – por conseguinte, menos interessante – que continuar sendo 
Pierre Menard e chegar ao Quixote mediante as experiências de Pierre 
Menard.”, demuestran que las lecturas producen el hombre y cambian 
el individuo, del mismo modo como los libros de caballerías cambiaron 
a Alonso Quijano. Mientras Unamuno con los ideales nacionales de la 
Generación del 98 logra con la metáfora de la religión de Quijote traba-
jar los rasgos neobarrocos de modo más universal, además de escribir 
para y sobre España, y quizá con un hilo existencialista... Borges,  utili-
zándose de una parodia más intensa, tocando a los temas listados por 
Severo Sarduy (2011) como sustitución y proliferación cuando estab-
lece relaciones intra e intertextuales, un  cultismo y conceptismo – en 
verdad ,por los 2 autores, aún que no escriban en versos,  exploran 
más en según concepto – y por fin el término destacado por Sarduy 
(2011), que no ocurre es el desperdicio. 
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Por más que debido la carga barroca haya exagero, y en caso 
de Borges la ideas y contrastes sean esdrújulos, ninguno de los dos 
peca por exceso. “Hispanoamérica fue una España sin España. [...] 
Desde entonces la corrupción del lenguaje; la infección semántica, se 
convirtió en nuestra enfermedad endémica, la mentira se volvió cons-
titucional, consustancial.” (LITVAK, 1986, p. 103-104). Y tal mentira es 
la ficción, que por estas tierras se torna real. Borges supera el existen-
cialismo, y en el universal toca la condición humana, concediendo más 
informaciones al Quijote – que siguen con el mismo texto exacto – pero 
con nuevas diversas percepciones que le auxilian a sobrevivir en el 
tiempo y seguir renovándose.  

CONSIDERACIONES FINALES 

Considerando el Neobarroco como una estética puntual de la Mo-
dernidad, o mejor, Posmodernidad, o como una era que empezó antes 
mismo del período historio Barroco, siendo eminente al hombre, se perci-
be que es por su estética y desarrollo que el Quijote se torna un clásico y 
sigue reinterpretado. Es por la estética neobarroca que se relee y se repro-
duce los más distintos Quijote, y por la problemática del Paraíso Perdido 
que el Quijote pudo acomodarse y rehacerse a la expresión americana. 
Por el deseo del retorno, por la angustia, por reencontro con el grotesco 
que hay en la esencia que el Quijote, aún que hable exactamente de la 
misma forma que en España, habla distintamente en América.
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Es, como dice Virginia Woolf, inútil hacer estas preguntas a la noche.

Anne Carson, Decreación

Una cita es un corte, una tajada, un gajo de naranja de alguien 
más, afirma Anne Carson (2014), en un ensayo sobre Longino que no 
casualmente se titula “Desbordamientos”. Parte del disfrute de citar 
tendría que ver, entonces, con esa sensación de robo, de bandidaje, 
que permite transformar algo ajeno en propio, a través de una acción 
que es, a la vez, emocionante y peligrosa. Algo de eso hay, sin dudas, 
en el modo particular en que Severo Sarduy (1937-1993) elige heredar 
el barroco, es decir, citarlo o, mejor, inventar una tradición que le per-
mitirá situarse a sí mismo y a su obra. Como la crítica ha señalado ya 
en muchas oportunidades, la figura del heredero, funcionará como una 
pieza fundamental de la estrategia sarduyana: no es posible abordar 
su obra sin detenerse en la complejidad de su gesto de apropiación 
que, al tiempo que trabaja con la tradición que le ofrece el Barroco, la 
modifica inevitablemente para fundar un Neobarroco latinoamericano. 

Sostiene Sarduy (1999), mientras se lleva el gajo a la boca: “He-
redero es el que, gracias a la fulguración de un desciframiento se apo-
dera instantáneamente de un saber” (SARDUY, 1999, p. 1411-1412), 
y más adelante: “Heredar a Lezama es practicar esa escucha inédita, 
única, que escapa a la glosa y a la imitación” (SARDUY, 1999, p.1412). 
Entendido así, heredar se vuelve una actividad tan oblicua como crea-
dora que se produce a partir de una experiencia de “fulguración” (SAR-
DUY, 1999, p. 1411-1412). Como he señalado en trabajos anteriores, 
implica un movimiento similar a la “escucha distraída” (SARDUY, 1999, 
p. 1414) que Sarduy le había atribuido a Jacques Lacan frente al dis-
curso de sus pacientes. Sólo este tipo de escucha, desde sus dimen-
siones creativas, permite penetrar en la trama aparente del relato para 
llegar a lo que nuestro autor llama el “tejido secreto, la armazón invisi-
ble de la escritura” (SARDUY, 1999, p. 1414). 
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La operación llevada a cabo por el heredero, vista en retrospecti-
va, es sobre todo un método de aproximación a lo propio que, inspira-
do posiblemente en el gesto modernista, le permitirá a Sarduy justificar 
su lectura desviada de Lezama Lima. Porque, a pesar de que nuestro 
autor insiste en presentarse como discípulo de Lezama, en realidad, 
avanza en una dirección muy distinta a la de su antecesor. Como en la 
cita de Martin Heidegger sobre Friedrich Hölderlin con la que encabeza 
el muy conocido ensayo “Un heredero”, el antecesor “no se escapa 
hacia el porvenir” (SARDUY, 1999, p. 1405), sino que “vuelve desde él” 
(SARDUY, 1999, p. 1405); de este modo, la poesía funcionaría como 
una especie de boomerang, donde la palabra heredada es recuperada 
desde el presente en un contexto distinto y alejado en el que es posible 
aplicar “esa escucha inédita” (SARDUY, 1999, p. 1412) que opera “des-
cifrando a contracorriente” (SARDUY, 1999, p. 1412). 

Tal como sostiene Ignacio Iriarte en Del Concilio de Trento al 
SIDA. Una historia del barroco (2017), Sarduy rompe con Lezama de 
diversas maneras: en primer lugar, el Barroco es una cuestión de len-
guaje, pero ya no se trata del lenguaje como estrategia que permite al-
canzar una esencia originaria como en el antecesor, sino una superficie 
replegada sobre sí misma que opera sobre el vacío; en segundo lugar, 
argumenta Iriarte (2017), Sarduy no es un poeta católico y tampoco es 
posible comprender su aproximación a lo sagrado desde una mirada 
institucional o confesional. Peregrinar hacia el barroco español, esa 
otra ínsula extraña, desde la movilidad del exilio y, por supuesto, desde 
su inserción en la vanguardia francesa en torno a Tel quel, le permitirá 
encontrar más que una tradición a heredar en el sentido clásico, una 
modernidad alternativa, una explosión del gasto y el derroche que, le-
jos de ser vana o superficial, amenaza la ideología del consumo y la 
acumulación, pilares fundamentales del sistema capitalista:

ser barroco hoy significa amenazar, juzgar y parodiar la eco-
nomía burguesa, basada en la administración tacaña de los 
bienes, en su centro y fundamento mismo: el espacio de los 
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signos, el lenguaje, soporte simbólico de la sociedad, garantía 
de su funcionamiento, de su comunicación. Malgastar, dilapi-
dar, derrochar lenguaje únicamente en función del placer – y 
no, como en el uso doméstico, en función de información es un 
atentado al buen sentido, moralista y “natural” – como el círculo 
de Galileo– en que se basa toda la ideología del consumo y la 
acumulación (SARDUY, 1999, p. 1250).

En el presente ensayo, me interesa revisar los modos en los 
que Severo Sarduy hereda el retorno religioso que propone el Barroco, 
especialmente la mística, a partir de un recorrido que se inscribe en su 
última etapa poética iniciada en la década de 1980 con la publicación 
de La simulación (SARDUY, 1982). Este rastreo o recorrido flotante se 
iniciará en el “Bosquejo para una lectura erótica del Cántico espiritual ”, 
un ensayo publicado en forma póstuma e incluido en la edición crítica 
de su obra coordinada por Gustavo Guerrero y François Wahl bajo 
el título de “Últimos poemas” . El modo en que Sarduy lee el poema 
de San Juan de la Cruz en este ensayo me permitirá fundamentar mi 
propia lectura de su poética tardía en la que el deseo funciona como 
una envoltura abisal que arrastra al deseoso hacia el vacío. Luego, me 
detendré alternativamente en los sonetos y las décimas que integran 
sus dos últimos poemarios: Un testigo fugaz y disfrazado (SARDUY, 
1985) y Un testigo perenne y delatado (SARDUY, 1993) y en las piezas 
breves que componen El estampido de la vacuidad (1993)  (publicadas 
también póstumamente).

Si, como señala Iriarte, el Barroco puede ser pensado como un 
movimiento conservador que busca restablecer un orden perturbado 
por los cambios que impulsan el Humanismo y la Modernidad – en el 
que “la religión funciona como un mecanismo para fijar los límites ter-
ritoriales y controlar la población” (IRIARTE, 2017, p. 34-35) –, resulta 
sintomático que de la experiencia religiosa barroca Sarduy se interese 
sobre todo por la mística, una práctica que no se inscribe en la unidad 
social de una fe o en la institucionalidad religiosa sino más bien en 
sus márgenes “peligrosamente cerca de posturas heterodoxas como 
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la de los alumbrados y los quietistas” (LÓPEZ BARALT, 2016, p. 30). De 
hecho, sabemos que el término mística es la traducción del adjetivo 
griego mystikòs, “derivado de la raíz indoeuropea my, presente myein: 
cerrar los ojos y la boca, de donde proceden ‘miope’, ‘mudo’, y tam-
bién ‘misterio’, que remite a algo oculto, no accesible a la vista, de lo 
que no puede hablarse” (VELASCO; MARTÍN, 2013, p. 19). Como el 
barroco, la mística descubre un sentido y propone una interpretación 
que va más allá del sentido literal de la Escritura y de la realidad pre-
sente y misteriosa de Dios, desarrollando un conocimiento experiencial 
y padecido a partir de una experiencia unitiva con lo divino. 

La hipótesis que sostendré aquí entiende los textos del último 
ciclo de producción de Sarduy pueden ser leídos bajo la advocación 
de lo tardío. Lo tardío no como armonía y resolución, sino como un 
lenguaje distinto respecto de la obra anterior, abierto a la contradicción, 
al deterioro y a la imposibilidad de clausura1. Recordemos que, en su 
magnífico prólogo al El Cristo de la Rue Jacob, publicado en 1987, es 
decir, sólo dos años después que Un testigo fugaz y disfrazado, Alan 
Pauls (2014) señala que Sarduy viene atravesando una serie de duelos: 
ya tiene más  de cincuenta años, el paisaje cultural de la vida intelectual 
francesa se ha modificado significativamente y su lugar en París “co-
mienza a hacer agua” (PAULS, 2014, p. 10), ha perdido a sus maestros 
Roland Barthes (en 1980) y Emir Rodríguez Monegal (en 1985) y su 
agenda se ha transformado en el Libro Tibetano de los muertos. 

Resultará posible, entonces, concebir lo tardío como una nota 
desafinada, pero profunda, tal como afirmará Giorgio Agamben (2018), 
donde la presencia del elemento barroco se mantiene, como una de 
las más persistentes obsesiones temáticas de Sarduy, pero pierde 
mucho de ese “lenguaje pinturero, a veces estridente, abigarrado y 
caótico.”  (SARDUY, 1999, p. 1250), para adquirir tonos definitivamente 

1 Estoy siguiendo algunas de las hipótesis que Edward Said, siguiendo las reflexiones de 
Adorno, plantea en Sobre el estilo tardío. Música y literatura a contracorriente (2009).
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fúnebres. Así, considero que en esta etapa es posible percibir que la 
experimentación y el brillo del goce barroco comienzan a mezclarse 
con la sensación de disminución física, los recuerdos y la proximidad 
del vacío. Los textos que conforman el corpus propuesto se iluminan 
si los pensamos como una caja de resonancia o una cámara de ecos 
donde, en tiempos desprovistos de religiosidad, las voces de la mística 
carmelita – en singular sintonía con las filosofías orientales que tanto le 
interesaron –  le ofrecerán a Sarduy no sólo una retórica sino también 
una erótica donde, tal como advirtió George Bataille, la religión y el 
deseo hablan una lengua similar que se conecta con la muerte.

ÍNSULAS EXTRAÑAS

En un ensayo que reconstruye el campo referencial que acom-
pañó la evolución poética de Sarduy, Rafael Rojas (2013), a partir del 
repaso de las fuentes de Escrito sobre un cuerpo, subrayará la fami-
liaridad del autor con los fundadores del postestructuralismo francés 
y también sus coordenadas estéticas a la hora de reflexionar sobre el 
erotismo: “Jacques Lacan, Michel Foucault, Jacques Derrida y, sobre 
todo, Roland Barthes” (Rojas, 2013, p. 77), pero también Philippe Sol-
lers, Georges Bataille, el Marqués de Sade y Salvador Elizondo, entre 
otros. Este horizonte referencial espejea desde los epígrafes que fun-
cionan como pórticos de “Bosquejo para una lectura erótica del Cánti-
co espiritual ”, donde el propio Sarduy ofrece algunas claves de lectura 
para pensar la presencia de la mística hispánica en su propio trabajo. 
Uno de los epígrafes pertenece a Jacques Lacan y el otro a François 
Wahl. Lacan y Wahl coinciden en la idea de que los místicos pueden 
definirse como aquellos que “han avanzado a costa de sí mismos” 
(SARDUY, 1999, p. 242), poniendo en juego en su aventura “el cuerpo 
entero” (SARDUY, 1999, p.242). Pero ¿qué significa exactamente avan-
zar a costa de sí mismos?
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Tal como apunta Bataille (2015), el místico no busca la eficacia. 
“Lo que lo anima es el deseo y sólo el deseo: en eso se parece al hom-
bre del erotismo” (BATAILLE, 2015, p.261). Pero esa búsqueda deses-
perada, como han registrado místicos de distintas confesiones, implica 
un movimiento de pérdida. No hay lugar en la morada del Amado para 
el amante hasta que este haya aniquilado su propio yo, nos ensaña 
Yalaluddin Rumi (LÓPEZ BARALT, 2016). O como señala Simone Weil 
(2007), así como Dios se retira del universo para crear el mundo, es ne-
cesario imitar esa renuncia, “deshacer dentro de nosotros la criatura” 
(WEIL, 2007, p. 83) mediante un proceso que denominó decreación. 
Así, rodeado de la envoltura de su deseo, el místico avanza atraído por 
Dios, a costa de sí mismo, como el insecto hacia la luz.

Afirma Sarduy (1999, p. 242-243), en su ensayo:

El cuerpo arde en la noche monástica. Como el silencio sin pá-
jaros, la espesura del calor, el eco mental de la última plegaria, 
lo envuelve el deseo.

El otro, su materialidad, se encuentra presente y sin embargo 
invisible, indesignable, en lo escueto y ortogonal de la celda.

Surge, ya en el segundo verso, el amor; pero no descarnado 
ni transpuesto en una pura imagen; no, la huida del Amado ha 
dejado su marca en lo más somático: la voz y el pecho –el ge-
mido–; la piel –la herida–. Con esta ausencia hiriente2 [sic] co-
mienza la singular aventura corporal del cántico. 

¿Quién la padece, aquejumbrado y gozoso? ¿Quién enuncia –
apenas– o silencia esta queja que sobrepasa el umbral de lo 
inscrito para volver enseguida a la noche3 [sic] de que emana, 
ésa que ningún idioma puede consignar?

Siempre atento a la materialidad, la máquina de lectura (y de 
escritura) que Sarduy pondrá a funcionar frente a la mística se apoya en 

2 Las cursivas pertenecen al original.

3 Las cursivas pertenecen al original.
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lo somático, en la dimensión corporal que implica la singular aventura 
del Cántico movida por el deseo. Ya el mismo San Juan al dedicarle 
su poema a la madre Ana de Jesús había apuntado que “las verdades 
divinas no solamente se saben, más juntamente se gustan” (LÓPEZ 
BARALT, 2016, p. 14). De la mística, a Sarduy le interesará sobre todo 
esta doble pertenencia a lo sagrado y a lo sexual que encanta y fascina 
y también su vinculación con el Islam y las filosofías orientales. “Lo que 
se va penetrando no es la idealidad de un recinto cada vez más diurno, 
sino la opacidad de un cuerpo”(SARDUY, 1999, p. 45), afirma en una 
nota a pie del ensayo. Es desde el cuerpo enardecido, desde un de-
seo de fusión tan insensato como inútil, que el místico se precipita tras 
aquello que anhela, disolviendo los límites del yo en un abrazo donde 
aletea la incandescencia de la muerte.

En la lectura que propone Sarduy del Cántico, el Amado es, so-
bre todo, oquedad y ausencia. El Amado huye como un ciervo luego 
de haber herido a la protagonista del poema. Tal como apunta López 
Baralt (2016), este dato es de por sí curioso, ya suelen ser los ciervos 
a quienes los cazadores persiguen y hieren. El Amado no tiene rostro, 
ni nombre, ni sabemos dónde se encuentra, lo que interesa, en todo 
caso, es la aventura, la búsqueda que emprenderá el Amante movi-
do por su deseo y por las marcas que ese deseo ha dejado sobre 
su cuerpo. Pero rápidamente, como en muchos textos de Sarduy, los 
reflectores se mueven inesperadamente: de un espectáculo erótico a 
un espectáculo espiritual porque, en el fondo del sexo, no surge sola-
mente el chisporroteo de lo sagrado, en la conjunción de los cuerpos 
también es posible atisbar el vacío, la nada. 

Estos desplazamientos, que se vuelven evidentes en el vínculo 
erótico, aparecen reiteradamente en los sonetos y las décimas que 
integran el díptico conformado por Un testigo fugaz y disfrazado y Un 
testigo perenne y delatado. En estos testigos, por cierto, una figura que 
proviene del universo religioso, el éxtasis funciona como una primera 
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etapa de aceptación y abandono en la que comienza a deshacerse “la 
criatura dentro de nosotros” (CARSON, 2014, p. 261). Consentimiento 
voluntario, renuncia a la acción o quietud que se aproxima vertiginosa-
mente a la muerte, donde quien dice desaparece en el decir vinculando 
anonadamiento, dolor y goce:

Entrando en ti, cabeza con cabeza,
pelo con pelo, boca contra boca:
el aire que respiras – la fijeza
del recuerdo –,  respiro, y en la poca

luz de la tarde – rayo que no cesa
entre los huesos abrazados- toca
los bordes de tu cuerpo: luz que apresa
la forma. Ya su cenit la convoca

a otro vacío donde su blancura
borra, marca de arena, tu figura.
El día devorado de sonidos

quema, de trecho en trecho, su espesura
y vuelca de ceniza la textura
en la noche voraz de los sentidos. (SARDUY, 1999, p. 201).

En el soneto citado, vemos cómo en el encuentro amoroso se 
entra en el otro, se sale de sí. El éxtasis borra las figuras, desdibuja los 
límites del yo. Como en el caso del alimento, el placer consume su ob-
jeto, lo hace desaparecer. Esta experiencia modifica no sólo al Amante 
y al Amado sino también al poema que parece desplomarse e ingresar 
en su propia noche. Podemos pensar los sonetos y las décimas como 
una serie de escenas donde los cuerpos anónimos de los amantes 
se anudan, se acercan y se separan como siguiendo un guión erótico 
hasta formar una materia distinta que ya no es del todo un cuerpo. Los 
vemos como acróbatas, ejecutando sus piruetas sobre el vacío, mien-
tras se escucha a la voz poética ofrecer consejos sobre el arte amatorio 
que tiene que ver sobre todo con un trabajo de negación sostenida: 
renuncia a tu cuidado, nunca recurras, menos cuides. 
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La entrega al arrebato sin taza ni medida del alma enferma de 
amor en su búsqueda, en su abandono – que en los místicos ha sido 
leída como la imitación del desamparo y la entrega de Cristo en la cruz 
– puede leerse también en relación al goce sexual a partir de la pasi-
vidad y el dolor. No casualmente Sarduy insiste en que la aventura del 
Cántico espiritual  de San Juan de la Cruz se inicia con una ausencia 
“hiriente” y se expresa en una queja que ningún idioma puede enunciar 
y que limita con la muerte. Se trata de una “brusca laceración” (SAR-
DUY, 1999, p. 243) que, comparable a un flechazo, alumbra un gozo 
que tiene mucho de letal. Así, le indica el yo lírico a su ejercitante:

No acudas a linimento,
alcanfor, miel o saliva,
que atenúen el momento
de más ardor. No se esquiva
con ardid, ni se deriva
esa quema: se convierte
en su contrario. Divierte
el placer así obtenido
por el sendero invertido:
más vida cuanto más muerte. (SARDUY, 1999: 211).

La décima citada recupera o reescribe ese estado extremo que 
descripto por San Juan y Santa Teresa cuando afirman “que muero por-
que no muero” (DE LA CRUZ, 2018, p. 267). Tal como apunta Bataille 
(2015), un elemento esencial de la exitación es el sentimiento de perder 
pie, de zozobrar. El amor es también un sentimiento de pérdida, “de 
tal modo que entre la muerte y, por otro lado, la ‘muerte chiquita’4 o el 
zozobrar, que embriagan, es casi imperceptible la distancia” (BATAIL-
LE, 2015, p. 244). Pero, continúa Bataille (2015), el deseo de zozobrar 
difiere en un punto del deseo de morir, y este aspecto es su ambigüe-
dad: “es sin duda deseo de morir, pero, al mismo tiempo, es deseo de 
vivir, en los límites de lo posible y de lo imposible, con una intensidad 

4 Con muerte chiquitita o pequeña muerte, Bataille se refiere a la expresión con la que, en 
francés, se denomina al orgasmo.
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cada vez mayor” (BATAILLE, 2015, p. 245). Así, los sujetos fugaces, 
hechos de carne y sangre, que realizan sus piruetas contra el cielo sin 
horizonte de los sonetos y las décimas sarduyanas, dan cuenta de una 
experiencia violenta casi al límite de morir, “pero de una muerte que, 
exasperando la vida, no la hacía cesar” (BATAILLE, 2015, p. 245245).

ALGUNAS CONCLUSIONES PROVISORIAS

En el prólogo al volumen colectivo Repensando la experiencia 
mística desde las ínsulas extrañas (LÓPEZ BARALT, 2013), Luce Ló-
pez Baralt se vale de un concepto que los descubridores de Indias 
tomaron de los libros de caballería para nombrar sobre todo su per-
plejidad: han llegado a las insulas extrañas. Significativamente, como 
hace notar la estudiosa, San Juan de la Cruz también recurrirá “al 
venerable mantra náutico de los descubridores de Indias” (LÓPEZ 
BARALT, 2013, p. 9), pero esta vez para referirse al “Misterio de las 
epifanías de Dios” (LÓPEZ BARALT, 2013, p. 9), porque, “como ellos, 
el poeta también ha navegado por las ínsulas extrañas” (LÓPEZ BA-
RALT, 2013, p. 9). Así, a través de un curioso sistema de espejeos, el 
volumen reúne una serie de miradas de distintos intelectuales que, 
desde las ínsulas del Caribe americano, se proponen reflexionar so-
bre la experiencia mística y sus posibles derivas. 

Me he permitido apropiarme del concepto de insulas extrañas no 
sólo por su resonancia barroca, sino también porque es posible con-
cebir a la mística como una ínsula extraña dentro de la religión institu-
cionalizada y también por la obra de Sarduy funcionó durante muchos 
años como un margen dentro de la literatura de la isla. Incluso, los 
textos tardíos sobre los que he trabajado pueden ser pensados como 
un territorio diferente dentro de la producción del autor. Resulta evi-
dente que, si bien se mantienen muchas continuidades y obsesiones  
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respecto de su trabajo anterior, los textos que Sarduy produce en esta 
última etapa de su obra son sintomáticamente distintos. Pensemos 
sencillamente en un texto del que, por razones de extensión, no he po-
dido ocuparme en el presente ensayo, como El Cristo de la rue Jacob 
(1987). Alan Pauls (2014) afirma, en el prólogo, que, tal vez reprodu-
ciendo el gesto de Barthes por Barthes, luego de haber matado al autor, 
Sarduy pone en suspenso esa fiesta barroca del artificio y el equívoco 
para volver al yo. A un yo que sufre y que exhibe las marcas de su piel 
desnuda. El salto claramente no es menor porque lo que había hecho 
célebre a Sarduy eran sus lecturas de las máscaras y los disfraces de-
safiantes y estridentes del barroco, con curioso acento por lo sagrado 
que había distinguido desde el primer momento esa extraterritorialidad 
del escritor cubano frente a sus contemporáneos.

Habíamos afirmado con Iriarte que heredar el barroco le había 
permitido a Sarduy articular la política, la religión y el lenguaje, pero, a 
diferencia del barroco conservador, el Neobarroco se había tomado el 
deseo como un punto de fuga, ocupándose de los márgenes para ace-
lerar la disolución de las instituciones tradicionales y para desestabili-
zar un sistema acumulativo y mezquino. Sin embargo, hacia el final de 
la trayectoria vital de Sarduy “la política se plantea como desengaño, 
pues la revolución genera un nuevo sistema, el lenguaje adquiere el 
torvo perfil del laconismo y la religión es una relación estoica con un 
vacío del cual no se puede decir ni esperar nada” (IRIARTE, 2017, p. 
266). Muchos de los sonetos o las décimas terminan de modo abrup-
to, como si el poeta los abandonara de repente luego de plantear una 
queja y lo mismo sucede con las piezas autobiográficas breves que 
componen El estampido de la vacuidad, donde Sarduy vuelve a la figu-
ra de San Juan frente a la inminencia de la muerte:

XIII

Ya había tenido que comerse a carrera todos sus papeles para 
que escaparan a la lectura hostigante de los inquisidores.
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Lo encierran en Toledo, por nueve meses, en una celda de seis 
pies por diez. Sin agua, sin luz: para leer los Evangelios tiene que 
subir hasta un minúsculo tragaluz agujereado cerca del techo.

A pan y agua y alguna sardina. Se le pudre y agusana la espal-
da, herida por los latigazos de los Calzados, para que renuncie 
a la Reforma.

Se ve obligado a vivir con el cubo de sus propios excremen-
tos. Le entran vómitos, disentería y hasta quizás arrepenti-
mientos y culpabilidad.

En ese infierno concibe, se aprende de memoria, canta de rodil-
las y a gritos las primeras liras del Cántico.

Como si: para subir hasta lo absoluto y conocer la disolución en el 
Uno fuera necesario bajar hasta la podredumbre, rozar lo inmun-
do, perderse en el asco y la corrupción. (Sarduy, 1999, p. 109).

En esta vida breve o imaginaria, Sarduy se aproxima sutilmente 
a la figura de San Juan a través de los matices que introduce en el 
relato, como si él mismo hubiera vivido experiencias similares: “hasta 
quizás arrepentimientos y culpabilidad”, “como si”, etc. Lo inmundo, la 
corrupción, las heridas que se pudren y agusanan, inclusive la idea de 
estar encerrado en una prisión, aparecen también en su novela póstu-
ma, Pájaros en la playa (1993), donde un cosmólogo enfermo que se 
mueve entre el relato y la poesía va registrando las miserias del cuerpo 
sufriente y la enfermedad. 

Nuevamente la mística, su hambre de absolutos, le ofrecerá a 
Sarduy un lenguaje. Esta vez se trata de un lenguaje para consentir la 
retirada, para dejar de ser. Como nos recuerda Simone Weil (2007), en 
contra de las categorías aristotélicas que afirman que para el hombre 
virtuoso es un bien existir, tanto la mística oriental como occidental sos-
tienen que Dios, para crear, debe retirarse. Así, desde el principio su 
creación está marcada por una herida o una llaga porque la que se es-
capa su plenitud. Para salvar ese vacío, el místico debe experimentarlo, 
proceder a su propio vaciado, decreándose, imitando el gesto divino: 
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“La extinción del deseo (budismo) o el desapego – o el amor fati – o el 
deseo de bien absoluto, es siempre lo mismo: vaciar el deseo, la fina-
lidad, de todo contenido, desear en vacío, desear sin anhelo” (WEIL, 
2007, p. 64). Desear en vacío o, en palabras de Sarduy, escuchar al fin 
el estampido de la vacuidad.
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INTRODUÇÃO:  
BARROCO, UM  
CONCEITO BARROCO

Estudar o Barroco é emaranhar-se em volutas, em ondulações, 
no jogo sinuoso da hipertrofia formal do horror vacui, ou ainda, no tor-
velinho do pathos de um gosto artístico marcado pelo sensualismo 
e pelo desencaixe da postura pretensamente racionalista do pensa-
mento clássico. As sinuosidades são múltiplas como as dobras das 
vestimentas das personagens de Rembrandt. 

Apontar os aspectos de unidade à arte do século XVII – o que 
delimitaria o Barroco histórico – é uma tarefa complicada, justamente 
pelo caráter heteróclito dos fenômenos artísticos produzidos no perío-
do, por uma Holanda burguesa, pela corte ibérica contrarreformista, ou 
ainda, na tradição transfigurada do clássico na Itália pós-Renascentis-
ta. Também é um exercício monumental traçar uma transtemporalidade 
barroca, perene em fenômenos alijados no tempo e no espaço, apon-
tados pela noção de Neobarroco ou TransBarroco. Neste sentido, a 
ideia de Barroco, no espectro da história arte, é apreendido de uma for-
ma tão ampla quanto a monumentalidade das igrejas do Siglo de Oro. 

Também pela amplitude de agrupamento dos seus fenômenos, 
a noção de Barroco ou Neobarroco é fartamente criticada por ângulos 
diversos. Este trabalho tem como objetivo apontar traços da crítica ao 
conceito de Barroco e, por extensão, do Neobarroco, no interior da 
história da arte ocidental, quer dizer, busca uma ligeira genealogia de 
uma certa parcela de estetas que reprocham a pertinência do termo. 

Em um primeiro momento, buscar-se-á identificar no seio da 
obra de Nicolas Boileau (2013), principal esteta do neoclássico ab-
solutista francês, uma solidificação e até institucionalização do gosto 
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anti-Barroco, marcado pelo mecenato e controle estatal sobre a arte. 
A posteriori, será apresentado o pensamento do esteta italiano Bene-
detto Croce e sua crítica radical ao conceito de Barroco, centrando 
em uma concepção radical da obra individual enquanto particularidade 
irredutível às classificações de gêneros ou escolas literárias. Por fim, 
procurar-se-á demonstrar elementos da crítica de Adolfo Hansen à per-
tinência do termo Barroco e Neobarroco.  

DE NICOLAS BOILEAU  
À INSTITUCIONALIZAÇÃO  
DO ANTI-BARROCO

A Art Poétique, de Nicolas Boileau define, em 1674, a estrutura 
do gosto neoclássico francês que constituiria, naquela nação, certa 
resistência aos influxos estrangeiros carregados pelos ideários do 
Concilio de Trento, espanholismos, catolicismo catequético e manei-
rismos itálicos. Enfim, a arte Neoclássica francesa e sua vida cortesã 
é tributária de uma circunscrição estatal da produção artística e criou 
uma relação entre arte clássica e a nação francesa, vista como her-
deira da antiga Arcádia.

O poema propedêutico deste bastião do Parnaso assinala 
as formas estéticas que devem ser respeitadas na composição das 
obras, quer dizer, N. Boileau insere o gosto clássico francês na mesma 
esteira da tradição da Antiguidade Clássica. Seu texto lembra o tom 
normativo da Carta aos Pisões escrita por Horácio [19 a.C.]; outrossim 
endossa, na mesma linha do Cinquecento, a recuperação da Poética 
de Aristóteles (IV a. C.) enquanto propedêutica para uma arte universal. 

Até o fim do Ancien Régime, a arte poética de Boileau, na Litera-
tura, e a política artística neoclássica de Jacques-Louis David urdiram, 
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no solo francês, certa repulsa aos procedimentos estéticos maneiristas 
ou Barrocos que, desde o declínio do Renascimento ainda nas primei-
ras décadas do século XVI, urdia uma arte sensualista, em traços de 
pathos e do grotesco que desafiavam o universalismo geométrico e 
anatômico renascentista. Como esses dois autores gozavam de um 
lugar privilegiado no interior da produção estética francesa marcada 
pelo mecenato estatal, era regra geral: Évitons ces excès: laissons à 
l’Italie, / De tous ces faux brillants l’éclatante folie (Canto I, v. 43-44) 
(BOILEAU-DESPRÉAUX, 2013 [S.p.])

Por esta perspectiva, Nicolas Boileau, mesmo sem identificar 
nomes, condena o gosto maneirista da segunda fase de Michelangelo 
e dos quadros de Caravaggio, ou ainda, as sinuosidades arquitetôni-
cas de Francesco Barromini. Este cenário gerou uma institucionaliza-
ção anti-barroca que durará, tendo como lastro o pensamento Iluminis-
ta, até a quebra do Ancien Régime. Durante todo o século XVIII a arte 
de um Caravaggio ou um Michelangelo é lida por esta noção negativa, 
pejorativa. Aliás, qualquer das duas origens mais famosas do termo, 
seja como um silogismo aristotélico ou como uma pedra desforme, 
foram apreendidos como uma degradação das formas ditas universais 
do classicismo. Neste cenário, torna-se mais importante a clareza que 
o artifício conceptista: Si le sens de vos vers tarde à se faire entendre, 
/ Mon esprit aussitôt commence à se détendre; / Et, de vos vains dis-
cours prompt à se détacher, / Ne suit point un auteur qu’il faut toujours 
chercher (Canto I, v. 143-146) (BOILEAU-DESPRÉAUX, 2013 [S.p.]).

O uso de figuras grotescas, como os anões, bêbados ou bufões 
em Velásquez, são altamente reprováveis sob a ótica neoclássica que 
preconiza o apreço à razão, a correção e o rigor em detrimento do pre-
ciosismo, da prolixidade dos artifícios, elementos tão caros ao Barroco 
espanhol do século anterior, conforme nota-se na Arte de la prudencia, 
de B. Gracían, em seu aforismo 205: 



83s u m á r i o

Resolucion de la voluntad, expresion del pensamiento – ambos 
son grandes dones. Las mentes plausibles son aplaudidas, las 
mentes confusas son frecuentemente veneradas solo porque no 
son comprendidas – a veces la obscuridad de pensamiento es 
conveniente si deseas evitar la vulgaridad. Como va una audien-
cia a entender a alguien que no conecta una idea definida con lo 
que esta diciendo? (GRACIÁN, 1995, p. 56)

Certamente, o pensamento provocador do escritor espanhol não 
seria aceito no contexto das Lumiéres, quer dizer, mesmo depois da 
crise do absolutismo da época de N. Boileau, isto é, um horizonte cul-
tural vincado pela valorização do pensamento autônomo, visto como 
a própria substância do movimento Iluminista, conforme responde o 
próprio Immanuel Kant quando se pergunta O que é o Iluminismo? em 
seu famoso opúsculo. Sendo assim, a obscuridade de Gracián, que, 
como um sofista grego, coloca mais ênfase na forma da expressão do 
que no esclarecimento da sentença, não podia ser tolerada em sistema 
de pensamento iluminista centrado na ideia de esclarecimento con-
templado pelo indivíduo construído pelo pensamento liberal da época, 
como o filósofo antigo contemplava o sol que revelava a verdade a 
quem abandonava a caverna. 

Veja-se que La mort de Socrate, de Jacques-Louis David (1784), 
obra paradigmática do neoclassicismo francês mostra um Sócrates 
iluminado pela razão, no centro da tela, com a força de um conde-
nado que sabe que suas ideias transcenderam à sua própria morte, 
uma personagem muito distinta dos ébrios populares que circundam o 
deus grego em El Triunfo de Baco, de Diego Velásquez (1628).  

Com efeito, a institucionalização da arte neoclássica e a con-
sequente desvalorização da arte dita barroca também teve efeitos no 
interior da política cultural europeia de todo o período iluminista, in-
clusive no seio das cortes católicas. Se na França ou na Alemanha o 
protestantismo já eliminara o poder das ordens religiosas nascidas no 
catolicismo, o século XVIII testemunha o esfacelamento do poder dos 
jesuítas dentro das cortes católicas ibéricas.
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Como se vê, por toda Europa, a partir da França de Boileau, a 
relação entre arte e poder estatal, no último século de sobrevivência 
política do Absolutismo, propiciou uma institucionalização do gosto 
estético que amainava e constrangia os elementos da estética não 
clássica. Como lembra Arnold Hausser (1998, p. 444), pode-se no-
tar o rechaço à irregularidade e inconstância e ausência de lógica e 
estruturação que Winkelmann, Lessing e Goethe observam na arte 
barroca. Ou, ainda como aponta René Wellek (1967), na sua História 
da Crítica Moderna, a visceral repulsa de Voltaire pela escrita visceral 
de um bárbaro Shakespeare.

Tendo em vista que esta ordem católica teve o papel essencial 
na formação de importantes autores hoje lidos como Barrocos, a ex-
pulsão desses agentes pela Reforma pombalina marcou a institucio-
nalização do anti-Barroco também nas terras coloniais, não por acaso, 
a arquitetura colonial portuguesa do final da Colonização ganhou con-
tornos neoclássicos, que, no Brasil, a chegada da Família Real portu-
guesa intensificou até o Segundo Reinado. Veja-se que, em Portugal, 
já se escreve uma Arte Poética em 1748, por Francisco José Freire, 
um dos fundadores da Arcádia Lusitana. Para este autor, o combate 
ao barroquismo se dá pelo retorno do Quinhentismo, tempo em que 
a língua portuguesa vivia seu momento camoniano da pureza, que se 
confundia com o apogeu do próprio Reino português.1

Nesta esteira, na literatura em língua portuguesa escrita nas cor-
tes, o renascimento da épica n’O Uraguai, de Basílio da Gama (1769) 
deixa evidente, na representação da Colônia, tanto a ojeriza aos jesuí-
tas e certo heroísmo neoclássico em um livro que abre com versos da 
Eneida como epígrafe, seguida por uma dedicatória ao Marques de 
Pombal, figura-chave dos influxos iluministas na corte lusitana. 

1 Para uma discussão mais detida do papel do Iluminismo na língua portuguesa leia-se: 
GONÇALVES, Maria Filomena. As Reflexões sobre a Lingua Portugueza (1773/1842) no 
contexto das ideias linguística do século XVIII. In: Actas del XXIII Congreso Internacional 
de Lingüística y Filología Románica. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2015. p. 181-189.
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BENEDETTO CROCE  
E O ANTI-BARROCO  
NO SÉCULO XX 

Se o século XVIII gerou uma desvalorização da arte sensualista 
de um Caravaggio ou do pathos da obra de Shakespeare, o final do 
século XIX e começo do século XX assistiram a uma ressignificação 
da arte do século XVII. A leitura dos clássicos como Sandro Botticelli 
feita por Aby Warburg encarava o pathos, o sensualismo não como 
uma degradação do clássico, antes mesmo, observava o movimento, 
a laceração, o sensualismo como fundamentais à sua leitura da obra 
da Antiguidade, desta forma, o esteta alemão assinala um giro na his-
tória da arte e propõe uma reinterpretação da tradição iconográfica, 
que não mais podia conceber a obra barroca como mera degeneres-
cência do clássico, nem tampouco ler o Cinquecento sob a ótica do 
universalismo racionalista.

Mas é a Heinrich Wölfflin (2000) que se deve a total habilitação da 
arte Barroca no seio da história da arte europeia. Em 1888, ele escreve 
Renascimento e Barroco, no intuito claro de quebrar a leitura hierárquica 
do século anterior, reprocha a visão de Jacob Burckhardt (1983) que 
interpretava o Barroco como uma degeneração do Renascimento, que 
leria um Caravaggio como uma degeneração de Leonardo da Vinci. 

Em 1915, ele escreve sua obra mais famosa, Conceitos Funda-
mentais da História da Arte, um vasto estudo comparativo entre artes 
plásticas do século XVI e XVII, sendo a primeira Clássica, linear, em 
primeiro plano, fechada, clara; enquanto a segunda se caracteriza pelo 
seu carácter pictórico, da radical profundidade, do movimento, obs-
cura, em suma, Barroca. Nesse sentido, o clássico Albrecht Dürer e o 
Barroco Rembrandt poderiam ser lidos como representantes desses 
movimentos artísticos sem a ótica hierárquica neoclássica. 
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Com efeito, o século XX vive o amadurecimento da crítica aos 
procedimentos clássicos e já não mais fez sentido assegurar câno-
nes de composição nas artes plásticas ou na literatura. Já no final do 
século XIX, a poética simbolista francesa teria proposto experiências 
sinestésicas (como as drogas em Baudelaire), dispersão da subjeti-
vidade cartesiana (veja-se o je est un Autre de Arthur Rimbaud) ou a 
descrença na positividade da linguagem como via de conhecimento 
do mundo (Mallarmé). Nesta esteira, na centúria subsequente, tudo 
que era clássico se esboroava pelas perspectivas das Vanguardas, 
pela crítica à instituição da arte feita pelo Dadaísmo, pela destruição do 
mimetismo aristotélico levado a cabo pelo Abstracionismo, pelo mer-
gulho em outras tradições iconográficas das pesquisas cubistas. Claro 
está que a primeira metade do século XX vive certa combinação entre 
arte de vanguarda e reabilitação do Barroco, no seio de uma crítica aos 
procedimentos das formas clássicas.

Do lado oposto a esta valorização da estética dita barroca, pos-
ta-se o esteta italiano Benedetto Croce, em sua negação à estética 
simbolista e modernista (HAUSSER, 1998, p. 444), também para o au-
tor de Breviário de Estética, a arte precisa ser entendida como intuição 
pura, particularidade que a difere de outros tipos de expressões, que 
torna cada obra essencialmente particular; por esta perspectiva, não 
faz sentido a ligação feita Wollflin entre a arquitetura, pintura ou escul-
tura para pensar um tempo Barroco nas artes, aliás, a própria segmen-
tação da história da arte em gêneros, períodos ou escolas estéticas é 
esvaziada pelo autor. Conforme assinala Alfredo Bosi na introdução ao 
pensamento de B. Croce:

Croce recusa-se a pensar atos expressivos individuais segundo 
esquemas sociológicos ou, de algum modo, contextuais. Nes-
sa ordem de negações, tornar-se-ia uma tarefa esteticamente 
vã ordenar as produções individuais quer de um ponto de vista 
formal, como na repartição por gêneros, quer de um ponto de 
vista histórico-cultural: poemas renascentistas, poemas Barro-
cos, poemas arcádicos, poemas românticos etc. Qualquer su-
bordinação estética do individual ao genérico implicaria violar a  
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singularidade do ato intuitivo e reduzi-lo a um rótulo que nada diz 
a respeito do fulcro vivo e irrepetível do poema (BOSI, 1990, p. 19).

Sendo assim, o grande estudioso da literatura italiana do sécu-
lo XVII nega o termo Barroco para definir os autores deste período e 
reprocha os estudos dos filólogos alemães que revalidaram a etiqueta 
barroca como a estética que sucedeu cronologicamente o Renasci-
mento. No intuito de deixar ainda mais patente sua posição de repro-
che a este tipo de classificação, B. Croce escreve um ensaio intitula-
do Teorie e Fantasie Moderne Sul Barocco, em 1938, com o intuito de 
apontar as falhas na concepção do trabalho do catalão Eugène d’Ors, 
seguidor dos passos de Wölfflin e autor de Lo Barroco, em 1935. 

Com um tom de ironia que lhe é caro, Croce começa por negar 
a proposição Eugène D’ors de que o Barroco é uma constante históri-
ca, tendo como a apresentação do feio enquanto elemento recorrente. 
Para o esteta italiano, “questa prima obiezione non vale, perchè anche 
il barocco, inteso che sia come una varietà di brutto, non è già una parti-
zione cronologica ma una ‘costante ‘, cioè una determinazione concet-
tuale, (CROCE, 1938, p. 226). Neste ponto, Croce enxerga uma contra-
dição entre o cronológico e o conceitual, entre a história e teoria da arte 
e, como um filósofo que nega a alocação da obra individual em uma 
categoria historicamente definida, ele nega que um conceito se torne 
uma constante temporal. Por esta esteira ele aponta as contradições 
do discurso de d’Ors, “non si spaventava nemmeno del paradosso 
verbale, e parlava di um ‘secentismo nella letteratura del quatrocento’, 
o in quella dele ‘origini’, o nell’ età alessandrina, o nella ‘letteratura latina 
del quarto e quinto secolo’, e così via” (CROCE, 1938, p. 227).

Depois de expor a crítica aos alicerces teóricos de E. d’Ors, o 
próprio Croce, citado na obra daquele, nega a dar suporte ao esteta 
espanhol: “Il quale argomento ad hominem neanche vale, sia perclii io 
non ho ‘finito’, ma ho ‘cominciato’ col mettere quel titolo al libro stesso 
nella cui introduzione l’anzidetta mia teoria negativa del barocco” (idem). 
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Sendo assim, Croce nega sua relação com a obra de D’Ors e reprocha 
qualquer defesa ao termo Barroco, sendo ele, como já fora dito, grande 
estudioso da poesia italiano do século XVII. Para o autor de Saggi sulla 
letteratura italiana del Seicento, esse último termo serve apenas para 
“designare semplicemente un periodo della vita di un popolo in cui quel 
cattivo vezzo letterario e artistico era prevalso, e che, a ogni modo, il 
titolo di un libro è un’ ‘etichetta’ e non già una ‘definizione’” (idem). 

O esteta italiano prossegue na sua negação ao trabalho de D’Ors 
e inclusive rechaça a ideia do historiador da arte espanhol de que o 
Romantismo se irmana ao Barroco pela constância deste último. Aliás, 
para Croce, a ideia dilatada do Barroco no autor espanhol torna-se 
problemática, afinal, o livro de d’Ors interliga a pintura de Rembrandt, 
a filosofia de Giambattista Vico ou as descobertas científicas de Carlos 
Lineu ou Willian Harvey. Ainda na sua mesma esteira sarcástica, Croce 
também nega a dualidade clássica/barroca tão cara aos estudos que 
revalidaram o Barroco no século XIX e XX: “Ma questa penna con la 
quale scrivo è classica o barocca? Ed è classica o barocca questa taz-
za di caffè che la cameriera mi apporta? E questa voglia che ini viene di 
levarmi dalla sedia e di spalancare il balcone” (CROCE, 1938, p. 229). 
Para ele, apontar o binômio clássico/Barroco é como, arbitrariamente, 
dividir um mundo entre a categoria do “chá/café” para enquadrar, di-
cotomicamente, a multiplicidade da obra individual. 

Croce assim termina seu artigo mordaz: “Perchè venire a imbro-
gliare le carte a noi che facciamo opera di filosofi, di storici e di critici? 
Abbiate, signori miei, un po’di pietà di noi!” (idem). Por fim, o artigo de 
Croce corrobora, sempre ironicamente, com d’Ors no sentido em que 
acredita que somente uma irracionalidade, própria do Barroco, poderia 
se coadunar com os estudos do esteta espanhol, como quem busca 
sair de um emaranhado próprio da arte dita barroca.
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ANTI (NEO) BARROCO  
E AMÉRICA LATINA:  
ADOLFO HANSEN  

Em certo sentido, Croce é a última grande voz a negar um local 
de cidadania ao Barroco, posto que a primeira metade do século XX 
apenas adensou os estudos acerca da arte do século XVII seja pela 
categorização de Maneirismo (Ernest Curtius, Arnold Hausser) ou apli-
cando o termo Barroco (Wölfflin, d’Ors e Walter Benjamin), enfim, essas 
duas nomenclaturas, embora apontem posicionamento distintos,  ser-
viram para apontar essa distância com a estética clássica e desvelar 
os limites temporais e territoriais desta última, que teve seu apogeu e 
fenecimento da Itália do final do século XIV e primeiras duas décadas 
da centúria subsequente. 

Mas, se os estudos sobre Barroco dentro e fora da Literatura se 
consolidaram na Europa, foi na América Latina que este termo foi ainda 
mais reivindicado para o entendimento de um continente formado por 
elementos heteróclitos, entre a Colonização e as guerras e confluên-
cias do passado cultural dos autóctones, dos africanos em diáspora e 
dos europeus mercantis. Nesta perspectiva, toda uma literatura criolla 
fora repensada na literatura espanhola, como a poesia de Juana Inés 
de la Cruz, como também novas leituras dos textos coloniais de Gre-
gório de Matos Guerra e Antônio Vieira. 

O termo Neobarroco, proposto pelo crítico cubano Severo 
Sarduy, goza de grande prestígio na crítica literária do continente. 
Também nesta esteira, a crítica de Haroldo de Campos não somen-
te revalida a obra sátira do Boca do Inferno, como também busca 
no termo Neobarroco um prisma para leitura da própria literatura da 
segunda metade do século XX no continente. Para Sarduy, em seu 
célebre O Barroco e o Neobarroco, pode-se entender tal termo como 
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“reflexo necessariamente pulverizado de um saber que já não está 
‘aprazivelmente’ fechado sobre si mesmo. Arte do destronamento e 
da discussão” (SARDUY, 1979, p. 178). 

Tendo nomes como Afonso Romano de Sant’anna (2000), Ale-
jo Carpentier (2004), Haroldo de Campos (1989), Octávio Paz (2014) 
ou Irlemar Chiampi (1998), a relação entre cultura latino-americana e 
Barroco, Neobarroco ou TransBarroco apenas se consolidou no último 
quartel do século XX e, pode-se dizer que até o livro a Era Neobarroca, 
escrito em 1987 por Omar Calabrese, traz à baila os influxos de Sarduy 
no pensamento do semioticista europeu, revertendo a relação entre 
Europa e América Latina.

No campo oposto a reivindicação do Barroco ou do Neobarro-
co, encontra-se o crítico paulista João Adolfo Hansen, grande conhe-
cedor da literatura colonial e grande contestador da permanência do 
termo Barroco enquanto categorização válida da arte literária do século 
XVII no continente. A. Hansen começa seu famoso texto Barroco, Neo-
barroco e Outras Ruínas deixando evidente seu antagonismo a esta 
ideia: “O ‘Barroco’ nunca existiu historicamente no tempo classificado 
pelo termo, pois ‘Barroco’ é Heinrich Wölfflin e os usos de Wölfflin” 
(HANSEN, 2001, p. 12). Também por esta chave ele desvela o teor 
neokantiano do termo em d´Ors.

Com efeito, Hansen aponta sua lente crítica à construção retó-
rica da arte de um Gregório de Matos Guerra para identificar a fatura 
silogística, os esquemas figurativos, os estilemas próprios da prope-
dêutica poética do período e traz à baila o erro de uma crítica que reduz 
esta circunscrição retórica ao critério expressivo do Barroco. Antes de 
ver o teor irracional, libertador do pathos Barroco, o autor busca desve-
lar o seu caráter conservador, uma vez que a arte do século XVII: 

são versões neo-escolásticas do Livro m da Retórica e das 
novas conceituações de “dialética” e “retórica” feitas no século 
XVI em Roma, em Florença, na França, em Castela, quando 
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se atribuiu à dialética a tarefa de definição e contra-definição 
das tópicas até então exclusivas da retórica, modificando-se 
esta como doutrina renovada da elocução ou do ornato dos 
temas e subtemas obtidos pela análise dialética das matérias 
(HANSEN, 2001, p. 22). 

Em Hansen, a arte do século XVII não é vista sob seus aspec-
tos de pretensa liberdade ou deformação frente ao Clássico, mas é 
entendida como uma produção artística hierarquizada e desenvolvida 
no seio das cortes, daí seu caráter reacionário do ponto de vista so-
cial. Por este prisma, o autor ainda rechaça a permanência daquela 
pulsão ou eón Barroco que se desdobraria no Neobarroco, posto que 
sua relação com a metafísica e o Ancien Régime teria fechado seus 
horizontes, uma vez que: 

Os efeitos das artes do século XVII resultavam, em seu tempo, 
do substancialismo metafísico extinto desde a segunda metade 
do século XVIII. A temporalidade seiscentista é, como se viu, 
qualificada pela Presença divina, que orienta toda a história do 
Antigo Regime como alegoria providencialista de seus desíg-
nios. (HANSEN, 2001, p. 64). 

Se o Barroco é uma invenção de Wölfflin e inadequado para 
entender a literatura colonial mesmo nos seus arroubos quevedia-
nos, tampouco a ideia de Neobarroco passa a ser compactuado 
por Adolfo Hansen, afinal: “A fantasmagoria do ‘Barroco’, que nunca 
houve, ressuscita, depois de três séculos em que as ruínas assim 
classificadas estiveram recalcadas e excluídas nos programas ilu-
ministas e pós-iluministas, como ‘Neobarroco’” (HANSEN, 2001, p. 
65). E assim o crítico paulista define como fantasmagoria e ruínas o 
pensamento que clareou os críticos literários latino-americanos no 
século passado e aparece hoje como um grande contestador do ter-
mo e de sua aplicabilidade para apreender os sermões dos jesuítas 
ou as sátiras cortesãs ou criollas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer desta reflexão, buscou-se aclarar como o termo 
Barroco surge sob uma mirada pejorativa da estética neoclássica do 
século XVII, tendo o esteta oficial do Antigo Regime, Nicolas Boileau 
como grande crítico à arte dita Barroco, lida como extravagante e como 
sinônimo de irregularidade. Esta percepção acerca do Barroco foi cor-
roborada por escritores como Goethe e teve longo poder até a revali-
dação do termo no final do século XIX e início da centúria subsequente. 

Nesta esteira, o trabalho buscou apresentar o rechaço tão irô-
nico quanto terminante ao termo Barroco apresentado por Benedetto 
Croce, que o nega mesmo no apogeu da sua revalidação. Após este 
embate com o esteta italiano, fora apresentado os elementos da crítica 
à classificação de Barroco e Neobarroco no trabalho do crítico brasi-
leiro Adolfo Hansen que, por meio de uma cartografia das notações 
retóricas do século XVII, apresenta o primeiro termo como fantasma-
goria e o segundo enquanto ruínas, ao identificar o teor conservador e 
a-histórico desta concepção. 

Com efeito, é possível afirmar que a revalidação do Barroco e 
a inserção do Neobarroco no seio da História da Arte ativou vários 
críticos anti-Barrocos desde o século XVIII, seja do ponto de vista con-
servador de um Boileau ou um Croce ou até por um crítico como Adolfo 
Hansen que identifica, no uso do Barroco e Neobarroco, um viés con-
servador. Como se vê, uma genealogia do anti-Barroco é tão múltipla 
quanto a própria noção de Barroco e Neobarroco que este trabalhou 
também buscou esboçar desde as reflexões de H. Wölfflin e, se for pre-
ciso entender o Barroco ou NeaBarroco como arte da multiplicidade e 
dos horizontes nunca cerrados, o próprio embate Barroco/Anti-Barroco 
é inevitavelmente tão múltiplo e vivo como os jogos de espelho dos 
quadros de Diego Velásquez. 
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INTRODUÇÃO

Das inúmeras proliferações entre estilos e estruturas narrativas 
que o Neobarroco alcança na literatura latino-americana, em Zama 
(1956) de Antonio Di Benedetto, é descortinado, dentre o acervo de ca-
racterísticas do Neobarroco, a repetição contínua do fracasso. Embora 
esse fracasso possa ser lido como condição trágica da personagem 
protagonista, Diego de Zama, por outro lado, percebemos a ascensão 
e queda do escritor argentino Di Benedetto dentro do contexto da lite-
ratura latino-americana.

O jornalista e crítico literário Antonio Di Benedetto, em Zama 
(1956), exibe na construção do seu enredo um horizonte para além 
das fronteiras das narrativas que vislumbram o período colonial, os-
tentadas pelas novelas de ficção fundacionais dos países da América 
Latina. O doutor Dom Diego de Zama, nesse sentido, um anti-herói 
fragmentado, repercute em seus pensamentos, fluxos de consciência, 
e em suas ações, a busca frustrante pelo inalcançável constituído por 
convenções socioculturais imperialistas.  

A história trata de uma narrativa realizada sob o olhar do perso-
nagem Diego de Zama, este que, na trama, passa a vida envolvido em 
situações que o aprisionam a subcondições durante fins do período 
colonial. Diego de Zama conta sobre sua vida nesse espaço, hoje co-
nhecido como Paraguai, onde diversas etnias estão presentes sendo 
subjugadas pelo poder imperial e presas a subcondições de existência. 
Dentro desse contexto, o anti-herói protagonista segue como uma ma-
rionete do poder colonial e projeta desejos que nunca são alcançados. 

Atualmente, Zama está em uma adaptação cinematográfica 
realizada pela cineasta argentina Lucrecia Martel. O filme alcançou o 
primeiro lugar na lista do principal apresentador de cinema latino-a-
mericano dos Estados Unidos, essa lista reuniu os dez filmes mais 
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importantes da década (2010-2019), segundo o olhar de programado-
res internacionais de festivais de cinema. Sobre seu trabalho, Lucrecia 
Martel, na revista Continente em fevereiro de 2018, comenta: 

Tecnicamente, com Zama, me deparei com essa estrutura de re-
demoinho e mantive certas coisas do concerto sonoro na cons-
trução geral do filme. Tratei de pensar em muitas imagens que 
fossem como déjà-vu, sabe? Um pouco como parecem aquelas 
imagens que se parecem sempre… Usei as mesmas frases, 
mas com personagens distintos, por exemplo, e as ideias de 
reiteração e duplicação. O déjà-vu gera uma sensação de que 
estamos, todos, num redemoinho do qual não conseguimos 
sair (MARTEL, 2018, n.p.). 

Entre outras palavras, essa construção que Lucrecia Martel con-
sidera como redemoinho, de certo, em Zama, se trata de uma constru-
ção complexa de sentido, pois Di Benedetto consegue construir uma 
narrativa que beira uma condição trágica da vida naquele período, po-
rém ao mesmo tempo pode-se perceber uma ironia velada, como um 
deboche da situação do colonizado e colonizador. O autor de Zama 
foi um sujeito que experienciou diversos momentos difíceis durante a 
vida, principalmente na época em que chefiava a edição de um jornal 
no seu país de origem. O autor vivenciou o período de ditadura na 
Argentina (1976-1983), momento no qual foi preso e torturado, tendo 
diversas vezes vivenciado cenas de violências que forjavam tentativas 
de seu assassinato. Para sair dessa situação, o autor contou com aju-
da de várias personalidades influentes da época para conseguir sua 
liberdade e sair do país. Di Benedetto teve experiências como escritor 
e também professor em países da Europa, como Espanha e França. 
Quando volta a sua terra natal em 1984, percebe que os fantasmas 
da época da ditadura nunca saíram de sua memória. O autor faleceu 
em 1986 de morte cerebral, mas a sua obra continua a ganhar espaço 
pelo mundo das críticas cinematográficas e literárias pelo seu nível de 
criticidade sob o olhar de don Diego de Zama.
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Nesse sentido, a discussão seguirá com um recorte que vis-
lumbra o protagonista Diego de Zama e sua óptica que experiencia e 
observa todo um contexto que denuncia uma tensão Neobarroca na 
obra, e que ao mesmo tempo, dá indícios de uma atmosfera seme-
lhante em toda América Latina. Para tanto, as discussões de Severo 
Sarduy (2011) sobre ideias do Barroco e Neobarroco serão pensadas 
e entrelaçadas a Omar Calabrese (2012). Os autores expõem dimen-
sões e contextos Neobarrocos ao pensarem no momento como fato 
e que continuamente volta no tempo, o que em Zama equivale a uma 
narrativa repleta de características desse movimento, sendo uma delas 
a principal discussão do presente trabalho, a constatação do fracasso 
e a sua repetição desenfreada.

A APORIA DO NEOBARROCO  
NO CONTEXTO LATINO-AMERICANO

A perspectiva do Barroco como movimento de contraposição ao 
classicismo, parece ser uma das características comuns para pensar 
o cenário Barroco e Neobarroco, porém fatores históricos, sociocultu-
rais e geográficos levantam distinções específicas a tal movimento que 
permeia a arte e a cultura, sendo a arte intrínseca à cultura da vida em 
sociedades constantemente conflituosas. O Barroco, movimento que 
emergiu na Europa por questões problematizadas pela sociedade da 
época em contraposição a questões religiosas, surge como forma de 
expressão e arte, tanto na literatura quanto nas diversas expressões 
artísticas da época, que exploravam o sentir, o fazer como também o 
ser constituinte daquela atmosfera desordenada que segundo Severo 
Sarduy (2011) constitui o Barroco: 

Nódulo geológico, construcción móvil y fangoso, de barro, pauta 
de la deducción o perla, de esa aglutinación, de esa proliferación 
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incontrolada de significantes, y también de esa diestra conduc-
ción del pensamiento, necesitaba, para contrarrestar los argu-
mentos reformistas, el Concilio de Trento (SARDUY, 2011, p. 6).

Como forma de filosofia desgarrada de uma estrutura pautada 
em certa visão fixa de pensar o mundo e as relações sociais, políticas, 
bem como, religiosas, o homem barroco emerge em curso contra a 
homogeneização de ideias e ações, segue a contradição do sistema 
ditado de regras no cenário Europeu. Nesse fragmento, percebemos 
por meio do crítico literário cubano, a noção de um movimento contra 
ideologias imperialistas, ideologias essas as quais a religião católica 
europeia pareceu incorporar-se por meio de um plano hipnótico de 
aprisionamento dessa sociedade em todos os seus fatores de existên-
cia. Nesse sentido, o catolicismo simbolicamente parece estar presen-
te no contexto de disputa pelo imaginário sociocultural europeu e, ao 
que pode ser notado, no caso da América Latina, no desenvolvimento 
do cenário Neobarroco. Sendo assim, o Neobarroco pode ser cons-
tatado no texto do crítico e historiador de teatro Almeida Prado (1993) 
quando discute “O teatro no Brasil colonial”, nele, o autor discute a 
presença da imposição religiosa como uma das forças dominadoras 
dos nativos, e a arte configura-se como um instrumento dogmático 
para construir e desconstruir imaginários dos povos habitantes. 

O texto de Almeida Prado evidencia a construção de encena-
ções teatrais, nas quais as figuras dos indígenas são definidas como 
figuras negativas e excêntricas, posto que não compartilhavam do 
mesmo senso sociocultural Europeu. Uma das singularidades, nessa 
formação teatral, consta no fato de que o corpo cênico dos espetá-
culos é composto por indígenas que contracenam enredos em que 
a imagem do próprio indígena é construída como um ser do mal, um 
desqualificado, em âmbitos gerais, essa ideologia é enfatizada como 
maldição monstruosa frente a imposição da tradição da religião ca-
tólica. Esse fato consta em um exercício de expansão dos dogmas 
da igreja católica na América Latina através das ferramentas da arte 
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veiculada para a manipulação dos povos. Almeida Prado reflete so-
bre o contexto caótico:

Esse verdadeiro caos histórico, ou a-histórico, vai do infinita-
mente grande ao infinitamente pequeno, do divino ao humano, 
do material ao imaterial, do cultural ao complexo a que unica-
mente os padres da Companhia de Jesus (e talvez nem todos) 
estavam em condições de ter acesso. Mas o caos organiza-se, 
adquire sentido, torna-se compreensível mesmo a cérebros 
jejuínos de teologia e antiguidades clássicas, se, ignorado as 
épocas e passando por cima das individualidades, separamos 
as personagens, como faz idealmente a peça, em apenas dois 
grandes e bem caracterizados grupos: os amigos e os inimigos 
da Igreja Católica (PRADO, 1993, p. 422).

Como uma aporia contextual, a vivência em um mundo de múlti-
plos acontecimentos e questionamentos parecem permear o cotidiano 
nesse espaço de colonização por meio de uma arte que impõe respos-
tas concretas através do horizonte ideal construído pela igreja católica 
com o apoio do Império. Nessa lógica única, os representantes da re-
ligião, como intermediários divinos e da Corte, transformam percursos 
individuais, em servidores de uma hegemonia. Nesse sentido, amigos 
e inimigos da fé são apontados por meio do espetáculo colonizado 
com a apropriação das técnicas da arte teatral. Os dogmas da religião 
conduziram a colonização para a apropriação do espaço e dos habi-
tantes da América Latina. Almeida Prado (1993) afirma que o espaço 
latino-americano emerge:

O pior do Inferno está na impossibilidade de sair desse esta-
do intermediário, sem os benefícios seja da vida seja da mor-
te, nessa “muerte sin muerte”, nesse “vivir siempre muriendo, 
/ y morir siempre viviendo”,1 que fornece ao Temor de Deus o 
tema de um de seus sermões. A peça ilumina com as chama 
do Inferno a triste condição do homem, “escravo do Senhor”, 
“pobre fantasma sem vida”, vítima de uma estranha cegueira 
perante o espiritual que o faz temer mais os sofrimentos físicos 

1 Morte sem morte, nesse viver sempre morrendo e morrer sempre vivendo. (Tradução nossa)
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que a ameaça, incomparavelmente mais real, da punição divina. 
(PRADO, 1993, p. 431)

Parece que uma das peculiaridades da condição trágica do 
homem Neobarroco consiste na constatação do fracasso e repetição 
da inutilidade de ações que causam essa sensação como mencio-
na o fragmento “muerte sin muerte”, que para Severo Sarduy (2011, 
p. 6-7) é semelhante a um movimento circular, como a circulação 
sanguínea. Por outro lado, como comenta Sarduy (2011) sobre a pa-
ródia, sendo ela uma das principais características do Neobarroco 
na literatura, esse movimento desconfigura uma estética pré-estabe-
lecida, ainda assim estamos diante de uma nova ótica circular, ação 
que percorre um caminho contrário, mas não permite um novo viés, 
estamos, pois, diante de um movimento que estabelece uma forma a 
partir da negação de outra. 

No panorama da literatura, percebe-se a questão das nove-
las que se remetem ao passado colonial que, ora expõem contextos 
transgressores, lineares de idealização padrão de imaginário, ora são 
exibidos a contramão da história oficializada em novelas de ficção de 
antifundação, e esse aspecto parece uma condição circular que segue 
a humanidade e as artes:

Reclamar e renegar, a um só tempo, a condição humana: a con-
tradição é explosiva. Efetivamente explode, bem o sabemos. E 
vivemos no tempo da deflagração: quer o aumento da ‘natali-
dade amplie a miséria, quer os recém-chegados devam recear 
viver um pouco mais que morrer, a torrente da violência derruba 
tôdas (sic) as barreiras (FANON, 1968, p. 13).

A condição trágica pode ser atrelada ao sentido característi-
co da circularidade e na literatura Neobarroca é capaz de construir 
personagens presos a expectativas criadas por padrões sociais pri-
vilegiados, como a relação entre colonizador e colonizado, que pode 
ser visto em Albert Memmi. “El vinculo entre colonizador y colonizado 
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es, de este modo, destructor y creador” (MEMMI, 1996, p. 99). Essas 
estruturas de personagens podem ser percebidas por meio do desen-
volvimento psicológico durante a narrativa, através de suas ações ou 
fluxos de consciência. Sobre a condição trágica, o texto A Tragédia e 
Nós: um Jogo Hermenêutico de Luiz Rohden do livro Os gregos e Nós 
uma homenagem a José Nedel aponta questões sintomáticas:  

Assim, considero que o conflito descrito por Freud como sendo 
o núcleo da condição humana, e do qual decorrem as soluções 
de conciliação comprometidas com uma parcialidade dos ter-
mos antagônicos, nas formações sintomáticas, corresponde à 
oposição contraditória específica da dimensão do trágico em 
que cai o sujeito (ROHDEN, 2009, p. 38).

O sujeito é preso a padrões que reconhecidamente por ele não 
se encaixam no seu contexto, porém, ao mesmo tempo, não legitima 
outros caminhos para seguir a vida condicionada aos termos e cami-
nhos pré-estabelecidos pelo mundo do colonizado e colonizador.  A 
condição trágica, na literatura, pode ser vista através da construção da 
personagem Sigismundo de Ariano Suassuna, como também no texto 
A Vida é Sonho (2008) de Calderón de la Barca como característica de 
intertextualidade também atrelada ao movimento Neobarroco pensado 
por Severo Sarduy (2011, p. 23). 

Embora tais obras apresentam, também em comum, o nome 
das personagens, a estrutura de sentido se diferencia através do per-
curso das personagens e o foco das narrativas. Enquanto em “A vida é 
sonho” a questão da veracidade dos fatos são construídos com con-
sistência, em O Arco Desolado há lacunas de início ao fim da história, 
pois ao finalizar o texto não se sabe quem é o pai de Sigismundo e com 
as palavras do Coro, não se sabe mais nada além das ações finais que 
por hora parece inacabada, o Coro apresenta presságios de sonho 
que se mistura a trágica situação circular:

Encontrarás somente o teu regresso,
Quanto a vós, apegai-vos aos destroços,
Que a manhã chega e o ciclo não se fecha.
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Pois, seja nessas águas que sonhais, 
Seja em tumbas de amarga privação,
Já levareis no termo o cumprimento
E achareis, fenda vã, passada a porta 
A velha teia e a trama exarcebada. (SUASSUNA, 2018, p. 519).

O texto de Ariano Suassuna conta a história de Sigismundo, filho 
considerado bastardo pela sociedade, em que seu nome apresenta 
envolvimento com um mito que causa um horror capaz de construir 
uma crença e consequentemente o medo da rainha, sua mãe, e ao rei-
no, reino este que não é identificado no texto em seu tempo e espaço. 
O mito que envolve o nome de Sigismundo está ligado a uma maldição 
na qual o futuro do reino poderia ser catastrófico caso o seu líder se 
chamasse Sigismundo, causando grandes tribulações ao seu povo. 
O enredo apresenta personagens que não conseguem se livrar das 
máscaras que atribuem a sua vida naquela sociedade de aparências 
em uma circular busca pelo poder e imagens idealizadas.

A vida durante o período colonial parece ser movida pela for-
ça propagada pela imposição e venda de imagens em que a igreja 
católica aparece como poder intermediário da coroa, como olhos do 
império, tendo a liberdade para contribuir com o aprisionamento do 
corpo e das subjetividades em um processo de criação de desejos 
para respectivamente construir imaginários padrões e silenciamentos 
socioculturais, a violência epistêmica. O prólogo de Jean-Paul Sartre 
do livro Os Condenados da Terra de Frantz Fanon (1968) convida a 
uma leitura interessante que pode ser associada a questão de como 
está instalada o movimento circular do processo de colonização que 
entrosa o Neobarroco:

Não faz muito tempo a terra tinha dois bilhões de habitantes, isto 
é, quinhentos milhões de homens e um bilhão e quinhentos mi-
lhões de: indígenas. Os primeiros dispunham do Verbo, os ou-
tros pediam-no emprestado. Entre aquêles a êstes, (sic) régulos 
vendidos, feudatários e uma falsa burguesia pré-fabricada ser-
viam de intermediários. Às colônias a verdade: se mostrava nua; 
as “metrópoles” queriam-na vestida; era preciso que o indígena 
as amasse (SARTRE apud FANON, 1961, p. 3). 
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A formação do poder intermediário dentro do processo de colo-
nização é parte constituinte e essencial para a construção do percurso 
histórico que visa dominar os corpos e o ser local, através do imaginá-
rio que o esboço das técnicas da arte como imposição e caminho para 
a hipnose dos povos. Na literatura, Doris Sommer (2004) apresenta um 
panorama de análises das novelas de ficção fundacionais nas quais 
a figura dos líderes da literatura que contribuíram massivamente com 
romances na construção da gênese da América Latina. A autora revela 
que são textos rebuscadamente lineares, desejáveis para o preenchi-
mento de um vazio construído pelo poder privilegiado, mas em con-
traposição às novelas de ficção fundacionais, as novelas de antifica-
ção podem ser atreladas ao movimento Neobarroco, como apresenta 
Omar Calabrese (2012, p. 194) por meio do conceito de “Distopía Del 
Pasado”, como una reescritura del pasado. Sendo que, para o teórico, 
tal fato se distingue no campo das artes, é considerado uma renovação 
do passado: “(...) el historiador que reconstruye, el crítico que interpre-
ta, el divulgador que explica y todos, todas las cosas juntas. Sin em-
bargo, el artista hace algo más: <<renueva>> el pasado (idem).”2 Ao 
que tange a renovação, sobretudo, parece ser a questão ambígua na 
qual tal artista submete a relações ao mundo simbólico da modernida-
de, pois a arte da narrativa, nesse sentido, configura um procedimento 
que sugere um novo mundo ou causa estranhamento.

O Neobarroco aparece nos efeitos tanto da construção da es-
tética textual, (na composição de gramas e filigramas textuais em Sar-
duy) como nos jogos dos sentidos sugeridos. Esse argumento tam-
bém pode ser constatado através de indícios no texto que retrate o 
limiar entre limite e excesso (CALABRESE, 2012, p 64), essa se trata 
de uma questão que expõe uma excentricidade (CALBRESE, 2012, p. 
72) na arte. De fato, as discussões de ambos os autores são relevantes 
para pensar o Neobarroco na literatura enquanto reflexões que estão 
entrelaçadas em temas e formas na perspectiva do movimento. 

2 O historiador que reconstrói, o crítico que interpreta, o divulgador que explica e tudo, todas 
as coisas juntas. No entanto, o artista faz algo mais: “renova” o passado. (Tradução nossa)
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No caso de Zama, a construção textual é formada por parágrafos 
que dizem de forma verborrágica aquilo que poderia ser construído em 
poucas palavras, o que para Sarduy (2011) equivale a superabundância 
ou ao erotismo. Nesse caso, Di Benedetto (1956) constrói imagens em 
sua organização mental e textual, essa questão é refletida por Omar 
Calabrese: “El estar bajo la mirada de un público obliga a la búsqueda 
de una identidad individual separada de las otras (por tanto, con su 
propio centro), aun en el mantenimiento de una identidad socialmente 
aceptada” (CALABRESE, 2012, p. 72).3 Distintamente da construção 
textual das novelas de ficção fundacionais abordadas por Doris Som-
mer (2004), as quais revelam horizontes pré-estabelecidos por padrões 
de imaginários colonizados, Di Benedetto (1956) rompe com seu olhar 
excêntrico a sua renovação do período colonial através da arte. 

É possível ilustrar o excêntrico na narrativa ao pensarmos a peça 
“Fuente de Ovejuna” de Lope de Vega (1993) quando, por exemplo, 
toda a comunidade responde a pergunta: “‘¿Quién mató al Comenda-
dor?’4 com ¿Quién? ‘¡Fuente Ovejuna!’”5 em uma só voz em busca da 
segurança de todos e justiça contra as tiranias do Comendador. Sob o 
viés da excentricidade, podemos relacionar as narrativas propagadas 
na América Latina com o fenômeno de massa, ou a clássicos que se-
guem modelos padrões de estrutura e estilos textuais como as obras 
de ficção fundacionais refletidas por Doris Sommer (2004). Nesse con-
texto de Fuente Ovejuna, nega-se a construção de um herói absoluto e 
exalta-se uma comunidade inteira reunida em própria defesa.

Perceber questões entrelaçadas ao Neobarroco na literatura da 
América Latina é vivenciar através da arte o desequilíbrio ligado a forma 
textual, bem como a sua temática, que parecem não pertencer exclusiva-
mente a uma época, especificamente. Nesse sentido, a cineasta Lucrecia  

3 Estar sob os olhos do público obriga a busca de uma identidade individual separada das 
outras (portanto com seu próprio centro), ainda que busque a manutenção de uma identi-
dade social aceitável. (Tradução nossa)

4 Quem matou o Comendador? (Tradução nossa)

5 Quem? Fonte Ovejuna! (Tradução nossa)
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Martel em entrevistas, costumeiramente, revela questões sobre sua es-
colha pela adaptação da obra como também expõe opiniões sobre a 
relevância desse trabalho para a atualidade, sobre Zama, ela reflete:

Ele é o mal que cerca a diligência das elites de subverter as 
necessidades de seu povo em prol de interesses pessoais. Ele 
é aquele funcionário que se deixa empoderar por pequenos po-
deres. Tentei, a partir dele, fazer um filme sobre o passado que 
conversa de modo direto com o presente. Eu costumava falar 
em classes sociais e suas diferenças, mas percebi que, hoje, o 
conceito político mais adequado à divisão da sociedade seria 
casta, dado ao processo de concentração de renda que vemos 
no processo capitalista (MARTEL, 2018, p. NI).

O processo que o Neobarroco engloba tem muito a expor sobre 
a formação da América Latina, e na literatura, como arte da expressão, 
o movimento se constitui também como tensão entre contrastes. A ci-
neasta, em outras palavras, conduz ao raciocínio de Albert Memmi no 
texto Retrato del Colonizado Precedido por El Retrato Del Colonizador 
(1966) quando expõe: “Ese retrato mítico y degradante, querido y di-
fundido por el colonizador, termina por ser aceptado y vivido en cierta 
medida por el colonizado. Adquiere de este modo cierta realidad y con-
tribuye al retrato del colonizado” (MEMMI, 1966, p. 98).6 Nesse caso, 
temos diante do contexto uma repetição da condição colonizadora no 
espaço latino americano em que Zama parece chave de uma porta que 
descortina possibilidades de reflexões que vão além das novelas ditas 
como ficção fundacionais da América Latina.

Parece um cenário de teatro no qual, o retrato do colonizador 
é almejado em sua grandiosidade e irreverência pelo colonizado, que 
não cessa de replicar tal condição como uma marionete do poder im-
perial ou como uma pintura na qual há uma dança circular no olhar 
do observador que emerge nas perspectivas colonizador/colonizado. 
Assim, podemos vislumbrar “O enérgico doutor dom Diego de Zama”, 

6 Esse retrato mítico e degradante, querido e difundido pelo colonizador, termina por ser 
aceito e vivido em certa medida pelo colonizado. Adquire desse modo certa realidade e 
contribui ao retrato do colonizado. (Tradução nossa)
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o não- sujeito, que até o final da novela de Antonio Di Benedetto (1956) 
não deixou de ocupar o lugar de subordinação perante o poder colonial.

INFORTÚNIOS DO “ENÉRGICO  
DOUTOR DOM DIEGO DE ZAMA”: 
O ETERNO RETORNO 

Uma novela escrita em duzentas e sessenta e duas páginas, 
divididas em capítulos intituladas pelos anos em que, supostamente, 
aconteceram os fatos, como uma tentativa de ordenar a leitura, porém, 
ao mesmo tempo, liberta a obra do processo linear, tanto através da 
construção do texto, quanto do desenvolvimento dos personagens, An-
tonio Di Benedetto (1956) expõe sua genialidade em Zama. O argentino 
dedica seu texto “A las víctimas de la espera” (DI BENEDETTO, 1956, p. 
xx)7 e desbrava uma renovação da história ambientada no período de 
fins do período colonial, especificamente, do vice-reinado Rio de la Plata, 
última organização dominada pela Espanha, composta por países hoje 
conhecidos como: Argentina, Uruguai, Bolívia, Brasil e Paraguai.

O autor divide os capítulos de Zama em 1790, 1794 e 1799, 
porém, tais capítulos, não são compostos pela mesma quantidade de 
páginas, podemos inferir que há um projeto estético de uma certa re-
gressão erótica na construção textual, que pode ser ligada a discussão 
da estética do texto Neobarroco (SARDUY, 2011), pois a quantidade de 
páginas vão reduzindo de acordo com a aproximação do final da no-
vela, como uma possível estratégia de não explicar, detalhadamente, 
seu enredo e sua construção final, como uma saída para que o leitor 
siga com indagações até o seu ponto final, tal qual a arte, que não dita, 
mas sugere ou revela.

7  Às vítimas da espera. (Tradução nossa)
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A novela do jornalista argentino, ao se contrapor ao horizon-
te colonial revelado pelas novelas de ficção fundacional refletidos por 
Sommer (2004), constrói uma paródia e constitui um movimento con-
trário a construção de forma e tema das novelas de ficção fundacionais 
do cenário da América Latina. No contexto da literatura em Zama, nota-
-se um enredo que desconfigura o imaginário colonial, trata-se de uma 
particularidade do texto Neobarroco no qual está alinhado a ideia de 
paródia ou a distopia do passado, característica apontada por Omar 
Calabrese (2012). Em Zama temos a tensão de incertezas: “Tal vez me 
alegré de haber salido indemne de la aventura” (DI BENEDETTO, 1956, 
p. 65).8 Vemos sensações contrárias a ideias construídas por novelas 
que romantizam o mundo e a vida em sociedade. Diego de Zama nes-
se fragmento, pensa em Luciana, seu amor platônico, ele constrói uma 
paixão por Luciana que não passa do seu imaginário, para o contato 
físico como um casal que se ama e se toca em novelas românticas. 

“Las promesas eran para un tiempo incierto, pero de signos 
positivos” (DI BENEDETTO, 1956, p. 21)9, essas constatações se re-
petem nos fluxos de consciência de Diego de Zama, pois parece que 
o protagonista e narrador não consegue viver o presente em seus mo-
nólogos psicológicos, pois está sempre preso nas memórias do seu 
passado e projeções de futuro: “Zama había sido y no podía modificar 
lo que fue. Podía creerse que me determinaba un pasado exigente de 
mejor porvenir”10 (idem), a obra segue o percurso de desvelar os pen-
samentos de um anti-herói que que não habita o presente, mas navega 
às margens do passado e do futuro que idealiza como uma repetição 
inútil, posto que até o final da narrativa Zama não obtém vitória em 
nenhuma de suas idealizações.

8  Talvez eu me alegre ter saído incólume dessa aventura. (Tradução nossa)

9  As promessas foram para um tempo incerto, mas de sinais positivos. (Tradução nossa)

10 Zama havia sido e não podia modificar o que foi. Eu podia crer que um passado exigente 
me determinava um porvir melhor. (Tradução nossa)
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Em Zama a constatação do fracasso é construído durante todo o 
percurso da narrativa, ora se estabelece nas passagens como monólo-
go interior: “Zama asesor debía reconocerse un Zama condicionado y 
sin oportunidades”11 (DI BENEDETTO, 1956, p. 20), ora em uma possi-
bilidade de leitura da obra, pois o anti-herói fragmentado não alcança a 
realização palpável de seus desejos, porém representa o Neobarroco, 
como reflete Sarduy (2011) sobre a característica da constatação do 
fracasso e repetição do inútil, isso o condiciona a vivenciar um eterno 
retorno à condição de imobilidade como um não-sujeito de sua própria 
história: “Tal vez creía serlo ya y vivir en función de esa imagen que 
me aguardaba adelante. Tal vez ese Zama venidero se asentaba en el 
Zama que fue, copiándolo, como si arriesgara, medroso, interrumpir 
algo”12 (DI BENEDETTO, 1956, p. 21). 

Zama e Sigismundo, de Ariano Suassuna, apresentam condi-
ções em que se configura uma prisão, tanto física, quanto mental, uma 
vez que não conseguem pensar o mundo sem as amarras da colonia-
lidade do ser. Enquanto Sigismundo tramita entre o torvelinho solitário 
ao espetáculo desgracioso, Zama habita o não-lugar, que vive a vida 
através da ordem e do desejo do poder colonial, no qual evidencia-se 
no texto o seu contexto condicionado a viver sob os fantasmas do pas-
sado e as projeções do futuro que se apresenta incerto. A condição de 
Sigismundo nasce de um mito que lhe dá a dimensão de sua prisão 
trágica, por outro lado, Zama pode ser assimilado a um novo mito, o 
mito da condição do ser latino-americano. Sujeito que foi condiciona-
do ao ser colonizado e sobrevive no contexto de um não-lugar, onde 
é ambientando o enredo de Zama, em um lugar do Paraguai que faz 
limite entre Brasil, Bolívia e Uruguai, repleto de culturas distintas, ne-
gras, indígenas, orientais, europeias e, consequentemente, com visões 

11 Zama assessor devia reconhecer-se um Zama condicionado e sem oportunidades.  
(Tradução nossa)

12 Talvez acreditava ser e viver em função dessa imagem que me aguardava adiante. Talvez 
esse Zama que vem vindo se resolvesse com o Zama que fui, compiando-o, como si arris-
casse, amedrontado, interromper algo. (Tradução nossa)
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cosmológicas peculiares, como uma proliferação de contrastes e con-
textos do Neobarroco refletida por Severo Sarduy (2011).  Em Zama, 
notamos a proliferação de em uma das passagens iniciais do enredo:

No obstante, me adentré y, embozado por la vegetación, vi un 
instante, de frente, desnudos cuerpos, morenos y dorado-os-
curos, y de costado, ocultas las facciones, pues sólo distinguía 
una nuca de pelo recogido arriba, otro que no supe si era blanco 
o mulato.13 (DI BENEDETTO, 1956, p. 12)

Diego de Zama passa por um rio, onde mulheres estão livres ao 
se banhar e descreve as colorações das peles e características de ca-
belos ao espioná-las. Em seguida, Zama é percebido por uma das mu-
lheres na beira do rio que o persegue. Enquanto corre, Zama se espanta 
com a precisão e agilidade da mulher que o persegue, a distingue como 
indígena e quando ela o consegue alcançar e ver sua face, Zama a es-
bofetea. Em seguida, em seus monólogos interiores ele julga: “Aunque 
esto no fuera, aunque sólo fuese en el empaque el desorden, me sabía 
sin justificación por entregarme a la ira y la represión en el prójimo de 
lo que yo mismo había engendrado en él” (DI BENEDETTO, 1956, p. 
13)14. Diante dessa sentença, pode-se perceber um certo pensamento 
religioso sobre o tratamento violento e a culpa que Zama sente após o 
fato violento, no qual, Omar Calabrese (2012) caracteriza a discussão do 
Neobarroco, a problemática repetição em câmera lenta de um detalhe, 
chamado por Omar Calabrese (2012) de epistemologia do detalhe, esse 
aspecto percorre todo o percurso da novela. O fato do protagonista ser o 
narrador e apresentar seu viés em fluxos de consciência, possivelmente, 
dá força e forma a jornada da leitura do contexto.

13 Não obstante, entrei e cravado pela vegetação, vi rapidamente, de frente, corpos nus mo-
renos e dourados-escuro, e de costas, ocultas as partes, pois apenas percebia uma nuca 
com pelos arrepiados, outro que nao reconheci era branco ou mulato. (Tradução nossa)

14 Ainda que não tenha sido, ainda que apenas fosse um envólucro à desordem, eu sabía 
sem questionamentos que me entregava a ira e a repressão ao próximo, o que eu mesmo 
havia gerado com relação a ele. (Tradução nossa)
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 Com a sensação de uma câmera lenta percorrendo as linhas 
escritas e tornando-as imagens, Antonio Di Bernedetto surpreende, 
causa horror com seu percurso estratégico da construção de Zama 
ao não apresentar todo o contrário de um herói romantizado. Protago-
niza em Zama, um senhor idoso, que não apresenta papel ativo, mas 
idealizador de realidades que não são concretizadas e que ao final da 
narrativa é mutilado pelo bandido no qual foi enviado com a missão de 
prendê-lo. Existe um fator de instabilidade que Omar Calabrese (2012) 
apresenta como uma irregularidade na obra.

Essa estranheza pode ser identificada na narrativa em 
passagens finais da narrativa como durante a mutilação de Diego 
de Zama e sua visão de uma criança que aparece como fantasma 
durante meados da narrativa, também no seu desfecho. No percur-
so final do texto, Vircuña Puerto, o bandido procurado, rende Zama: 
“Antes del primer tayo, me sopló al oído: “Hunde los muñones en la 
ceniza del fogón. Si no te desangras, si te encuentra un indio, sobre-
viverás” (DI BENEDETTO, 1956, p. 261).15

Acontece que ao ser deixado por Vircuña Puerto e seu bando, 
Zama tem o encontro frente a frente com a imagem de uma criança, 
que ao longo da narrativa a acusou de roubo. A criança reaparece ao 
final e abre diversas possibilidades de leitura do final da obra, pois 
apresenta o fechamento ou a abertura de ideias atípicas dentro do 
texto, que aparentemente não parece literatura fantástica, porém pode 
abrir espaço para tal debate. A visão dessa criança pode configurar 
parte de uma tensão emocional pois Diego de Zama amputado narra:

Después sentí la prisión del torniquete en los brazos y supe que 
mis manos sin dedos ya no manarían sangre.
Tal vez dormité, tal vez no.
Volvía de la nada.
Quise reconstruir el mundo.

15 Antes do primeiro corte, me sussurrou ao ouvido: “encrave os cotos nas cinzas do fogão. 
Se não você não sangrar, e encontrar um índio, sobreviverás (Tradução nossa).
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Despegué los párpados tan pausadamente como si elaborrara 
el alba. (DI BENEDETTO, 1956, p. 262)16

Zama é desenvolvido de modo que sua leitura precisa ser acom-
panhada detidamente, como sugere uma câmera lenta que o olhar de 
Diego de Zama conduz a imagens do contexto que vive e Antonio Di 
Benedetto reitera transversalmente em suas lacunas ao não dizer, po-
rém insinuar a abertura para muitas questões sobre a época revelada 
em sua narrativa que não parece algo comum apenas para os finais 
dos domínios coloniais espanhóis na América Latina.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como uma pintura, um teatro de marionetes que se movimen-
tam de acordo com um roteiro imposto, Zama de Antonio Di Benedetto 
por meio do protagonista e narrador “o doutor Don Diego de Zama” 
constrói imagens através de uma narrativa que conta fatos do período 
colonial em largos parágrafos, como um passeio de uma câmera, que, 
lentamente mostra a precisão de detalhes, de contrastes entre luz e 
sombra, o eu e uma sociedade conflituosa e redemoinhos que não 
cansam de girar em volta de centro único e absoluto.

Assim, o crítico de cinema Antonio Di Benedetto constrói o en-
redo de Zama, entre a angústia e a piada do que pode ser o arquétipo 
latino americano desde o final do período colonial e não findando até 
o momento da publicação do livro, pois o contexto do século XXI não 
deixou de estabelecer as condições descortinadas pelo “enérgico dou-
tor don Diego de Zama” no cotidiano da América Latina, contextos em 

16 Depois senti a pressão do torniquete nos braços e soube que de minhas mãos sem dedos 
já não jorrava sangue. Talvez eu tenha dormido, talvez não. Voltei repentinamente. Quis 
reconstruir o mundo. Desgrudei minhas pálpebras tão paulatinamente como que fosse um 
arborescer (Tradução nossa).



112s u m á r i o

que se repetem situações de submissão e desrespeito a dignidade hu-
mana. Com a guerra geopolítica pelos recursos naturais visados pelo 
poder imperial norte americano a países que estão presos ao eterno 
retorno da colonialidade do ser.

Antonio Di Benedetto sofreu tentativas de silenciamento, durante 
a ditadura de Jorge Videla, porém sua concepção da novela Zama o 
torna enigmático e lança sua voz a um mundo no qual o esquecimento 
não impera, mas a o eco de um contexto inquietante que é capaz de 
levar a leitores e telespectadores da adaptação de Lucrecia Martel ao 
delírio e a diversos questionamentos após o peso do estranhamento 
do enredo sua construção como um todo.

Em Zama não há gritos de coletivos por uma causa justa como 
responde a comunidade em Fuente de Ovejuna, o que há é um silên-
cio orquestrado ensurdecedoramente e fluxos de consciência de um 
protagonista que enxerga o todo, mas se vê sem saída e condicionado 
como um peixe dentro de um aquário que olha o mundo lá fora imóvel 
narrado por Cortázar em Axolotle um conto intrigante e praticamente 
sem ações como a condição de Zama. 
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Há tempo, muito tempo/ que eu estou longe de casa/ e nessas 
ilhas cheias de distância/ meu blusão de couro se estragou/ ouvi 
dizer num papo da rapaziada/ que aquele amigo que embar-
cou comigo/ cheio de esperança e fé já se mandou (BELCHIOR 
apud GOMES NETO, 2019, p. 136).

INTRODUÇÃO

Este artigo pretende apresentar algumas perspectivas barrocas 
na obra de Belchior1 a partir da análise de algumas de suas canções 
em diálogo com a obra Morte e Vida Severina (1994) de João Cabral de 
Melo Neto. Pretende-se também, a partir do encontro desses artistas, 
perceber o tema do retirante como pertencente aos signos poéticos 
utilizados em ambos, signos Barrocos, Barroco do século XX. 

Para melhor entender a dimensão barroca na obra de Belchior 
se faz necessário descolar o conceito de Barroco do viés puramente 
histórico pertencente ao século XVII para entender sua reverberação 
influenciando diferentes épocas, chegando aos tempos atuais com 
uma nova apresentação, nova cara, novas características, conforme 
explicita Valentín Díaz:

Lo cierto es que lo Barroco, tal como d’Ors lo concibe, pier-
de desde entonces toda especificidad como estética o poética 
históricamente delimitadas y encuentra las condiciones para 

1 Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes nasce na cidade de Sobral, interior 
do Ceará, no ano de 1946. Quando criança, no interior do Ceará, era menino de feira, 
como chamamos no Nordeste, ajudante que leva as compras para a casa dos moradores 
e, cantador, junto com repentistas, violeiros, poetas e todas as figuras que circundam esse 
cenário do interior do Nordeste brasileiro. Seu avô era dono de uma venda, uma espécie de 
pequeno mercado, e por ali, tendo em vista que o município à época era o entroncamento 
de todas as vias que levavam para o Norte do Brasil, passavam sempre muitas pessoas 
de culturas diferentes, num movimento de ciganagem. Eram cantadores, feirantes, vende-
dores de panos, dentre outros produtos. Uma venda, um mercado no interior do Nordeste 
é um canto que agrega muitos valores. E é nesse cenário que Belchior passa sua infância. 
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volverse, a lo largo del siglo XX, antes que nada, una matriz 
interpretativa2 (DÍAZ, 2010, p. 41).

Sob esse viés Barroco enxergamos também o interior do Ceará 
e do Nordeste como a soma de influências ibéricas, tradicionais, com 
influências contemporâneas vindas, dentre outras formas, através das 
vozes de cristal, como eram chamados os serviços de alto-falantes3, 
que davam notícias sobre o clima, sobre quem estava chegando de 
importante na cidade, assim como tocavam músicas de noite, que iam 
de ícones da música regional como Luiz Gonzaga, Marinês e sua Gen-
te, como também clássicos da MPB, como Emilinha Borba, Dalva de 
Oliveira; da mesma maneira, apresentavam músicas e artistas inter-
nacionais, como Ray Charles, Paul Anka, The Beatles, dentre outros. 
Queremos mostrar, com isso, que o sertão, o interior nordestino, é essa 
mistura, esse contexto híbrido de formação tradicional com pitadas 
globais, são influências de uma tradição de época com uma contem-
poraneidade de emancipação. 

É esse tecido complexo que une tradição e reinvenção, é nessa 
representação de um sertão regional, local, mas também global, de 
uma perspectiva de arte nova, de uma ousadia barroca, latino-ameri-
cana, que a obra de Belchior se insere. Uma obra que se conecta com 
a resistência, com a renovação, com a reformulação dos processos 
sociais e culturais, uma arte que estabelece uma crítica ao momento 
político de Regime Militar no país, canções e letras que ressignificam 
a tradição, contemporanizam epopeias, contos, pinturas e literaturas.

A união da tradição com a reinvenção, a representação de um 
sertão regional e global ao mesmo tempo, uma arte nova e ousada na 

2 A verdade é que o Barroco, tal como D’Ors concebe, perde desde então toda especifi-
cidade como estética e poética historicamente delimitada e encontra as condições para 
transformar-se, no decorrer do século XX, antes de mais nada, numa matriz interpretativa. 
(DÍAZ, 2010, p.41, tradução livre). 

3 Caixas de som colocadas nos postes das praças e locais públicos, prática comum nos 
interiores do Nordeste brasileiro.
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obra do cancioneiro pode ser mais bem vista quando da análise com-
parativa com a obra de outro nordestino, dessa vez, da zona da mata 
de Pernambuco e poeta, João Cabral de Melo Neto4. Ambos possuem 
pontos em comum. A canção A Palo Seco, por exemplo, nome tam-
bém de um poema de João Cabral, é uma reescrita, uma reinvenção 
da lâmina cabralina, o cante desarmado no qual só a lâmina da voz 
reaparece como o canto torto feito faca, trazido de volta pelo cancio-
neiro cearense. Alguns autores afirmam que há um ethos cabralino do 
personagem de Belchior. 

O sobralense, por algumas vezes, em entrevistas, chega a men-
cionar a importância de João Cabral para sua formação artística, para 
composição de suas canções. Propositadamente, coloca o nome de 
sua canção homônima ao poema de João Cabral e carrega a ima-
gem da lâmina em diversas canções durante sua carreira. Por esses 
e outros motivos a serem explorados no decorrer do texto, o encontro 
desses autores é pertinente. 

A biografia de João Cabral perpassada pelo nascimento no Nor-
deste brasileiro e sua vida cosmopolita, onde teve a oportunidade não 
só de conhecer vários lugares, mas de morar e conviver com culturas 
diferentes, trazendo para sua poética referências e estéticas que foram 
traduzidas/transcriadas em suas obras. Dessa maneira, é possível per-
ceber a presença da temática hispânica em diversos poemas na obra 
do autor, como cita Santiago (2011, p. 37):

4 João Cabral de Melo Neto nasce no mês de janeiro de 1920 na cidade de Recife, em 
Pernambuco. Como reconhecimento de sua importância na literatura nacional, ocupou a 
cadeira 37 da Academia Brasileira de Letras e, entre suas obras, podemos citar: “O Cão 
sem Plumas” (1950), “Morte e Vida Severina” (1955), “Uma Faca só Lâmina” (1955), “A 
Educação pela Pedra” (1966), “Sevilha Andando” (1990), etc. Além de ser um dos mais 
importantes poetas brasileiros também foi vice-cônsul. De acordo com Lenise Santiago 
(2011, p. 37), “Em 1947, aos 27 anos, João Cabral é designado para o posto de vice-cônsul 
em Barcelona, uma cidade inquieta habitada por artistas e intelectuais que conviviam com 
o autoritarismo do franquismo e a ele tentavam sobreviver. Cabral habita a Espanha por 
13 anos, alternados, servindo ao consulado brasileiro em Barcelona, Madri e Sevilha, terra 
onde descobre sua identidade poética”.



118s u m á r i o

Em toda a obra de Cabral são catalogados 129 poemas dedica-
dos à Espanha referindo-se à cidade de Sevilha, à região de An-
daluzia, à cultura, aos artistas, aos poetas, toureiros, ruas, monu-
mentos, o povo sevilhano e tudo que expresse a alma hispânica.

Este artigo promove, então, um diálogo entre as canções de Bel-
chior Apenas um Rapaz Latinoamericano, Cemitério, Fotografia 3x4, Ga-
los Noites e Quintais, com o retirante de João Cabral presente na obra 
Morte e Vida Severina a fim de observar semelhanças em suas represen-
tações, em usos e apropriações simbólicas do retirante Barroco.

PEQUENO MAPA DO TEMPO:  
O NEOBARROCO

Mas, é possível falarmos em Barroco no Brasil do século XX? De 
forma geral, costumamos ligar o Barroco somente a um contexto histó-
rico, marcadamente do século XVII. No entanto, como adverte Sarduy, 
o conceito de Barroco transcende o tempo e se reconfigura no século 
XX na América. “O ensaísta cubano, Severo Sarduy, foi o primeiro a 
materializar essa relação entre as literaturas do XVII e do XX, ao criar o 
termo tão disseminado nos dias de hoje: ‘Neobarroco’” (MONTEIRO, 
2018, p. 152, grifo do autor).

O processo de colonização das terras americanas estava acom-
panhado pelas intenções da Contrarreforma católica, numa tentativa 
de reestabelecer o poderio da Igreja já que estava ameaçado pela 
Reforma protestante. Os exageros, a miscigenação, as igrejas exu-
berantes, a estética barroca, enfim, tudo isso atravessou os mares 
para as colônias portuguesas e espanholas que, uma vez já tendo 
seus elementos culturais, reagiram numa reelaboração dessa estética, 
desse conceito. Assim como o processo colonizador, a discussão so-
bre o Barroco fica um pouco adormecida e volta a assumir um papel  
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importante no final do século XIX e início do século XX. No Brasil, os 
movimentos de vanguarda, que buscavam reelaborar a identidade na-
cional, como ocorre na Semana de Arte Moderna, a partir de um proces-
so de digestão, de autofagia, de ingerir todos os elementos regionais, 
tradicionais, exteriores, criam uma atmosfera propícia para o surgimento 
da discussão sobre o Barroco, dando margem ao pensamento sobre 
seu eterno retorno. Dessa forma, é possível falar em Barroco do século 
XX, ou, como alguns preferem, Neobarroco, ou Barroco da colônia, ou 
Barroco latino. Como coloca Portes: “já devidamente estabelecido como 
um estilo de época na Europa, ‘Barroco’ aporta no Novo Mundo como o 
germe da emancipação cultural das nações latino-americanas sobre a 
herança colonial”. (PORTES, 2015, p. 43, grifo do autor)

O lançamento de Renascença e Barroco (2010) de Heinrich 
Wölfflin em 1888 marca os estudos contemporâneos sobre o Barro-
co. O século XX retoma a discussão apresentando opiniões diferentes 
sobre o mesmo. Enquanto uns o apontavam como um conceito de 
época, datado, de cunho historicista, como Maravall na sua obra A 
cultura do Barroco (2009), publicada originalmente em 1975, outros 
veem o Barroco como um eon, um estilo que perpassa as eras históri-
cas, como uma constante cultural, é o caso de Eugenio D´Ors. Sobre 
o século XX e o retorno dos estudos sobre o Barroco Edgardo Dobry 
(2009, p. 2) esclarece:

Eugenio D´Ors, en Lo Barroco (1935), lleva al extremo la idea de 
Wölfflin al proponer que Clasicismo y Barroco son eones o ca-
tegorías que se alternan continuamente a lo largo de la historia; 
para D´Ors, el eon Barroco – del que define veintidós manifes-
taciones – es recurrente en la historia del arte, y supone el polo 
dionisíaco, caótico, inconsciente y exuberante a la tendencia 
apolínea, racional y equilibrada de lo clásico.5

5 Eugenio D´Ors, em O Barroco (1935), leva ao extremo a ideia de Wölfflin ao propor que 
Classicismo e Barroco são eons e categorias que se alternam continuamente no decorrer 
da história; para D´Ors, o eon Barroco – o qual define vinte e duas manifestações – é re-
corrente na história da arte, e supõe o polo dionisíaco, caótico, inconsciente e exuberante 
frente à tendência apolínea, racional e equilibrada do clássico.  
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A emancipação das colônias americanas significou a reinven-
ção, a dobra, a volta sobre si mesma. Os elementos da coroa impostos 
culturalmente aos ameríndios eram misturados aos contextos geográ-
ficos e culturais locais, somados à ideia de resistência, de elaboração 
de uma identidade nacional autônoma, desprendida das heranças, de 
contrapor-se aos ditames do império.6 O contraste, o fragmentado, 
estilhaçado, em pedaços, quebradiço, eram ao mesmo tempo a força 
e a temática dessa reinvenção. 

O Barroco é, no Nordeste, a concentração mestiçada, coloniza-
da, das influências do império, influências ibéricas, sob um novo con-
texto geográfico, cultural, social, árido, seco, resiliente. Assim, temas 
como morte e vida, medo, angústia, dor, alegria, esperança, juventude, 
novidade, são recorrentes nas criações artísticas nas colônias, na arte 
surgente e transgressora da América. 

É nesse campo fértil, despedaçado, delicado, caótico, que o 
Barroco se torna contemporâneo e passa a ser considerado uma arte 
atemporal, que surge a partir dos contrastes, do desarranjo, da desor-
dem, da distopia. É a essa estética renovada, essa matriz interpretativa 
que cabe, no contemporâneo que o Barroco é, para alguns, o Neobar-
roco. É a arte que fala sobre a arte, que rasga, que corta, que contém 
a contradição, o mestiço, a ruptura, que envolve o expectador, que 
expõe, que corta o silêncio.

6 Nesse sentido de criação de uma identidade nacional que englobasse os elementos inter-
nacionais, vale a pena citar o movimento vanguardista, na literatura, empreendido pelos 
modernistas Oswald e Mário de Andrade. A identidade nacional estava até então muito 
ligada a uma figura do indígena submisso, de uma ideia romântica de um índio docilizado. 
Algumas obras do início do século XX apresentam um personagem oriundo da autofagia, 
da digestão da herança ibérica, um personagem oriundo da digestão de todos os elemen-
tos, uma identidade não mais forjada, mas resistente e emancipadora. 
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APENAS UM RAPAZ  
LATINO-AMERICANO E SEVERINO: 
O NEOBARROCO EM BELCHIOR 
E EM JOÃO CABRAL 

 O cancionista Belchior trabalhou, em sua obra, a síntese de 
um momento histórico nacional, a década de 70 no Brasil, pós AI-5. 
Usou de referências do cinema, da literatura, da pintura, para compor 
as letras de suas canções e sua estética que estão imersas em um 
cenário nacional de movimento musical pós-tropicalista, em que a 
música estava aberta para novos artistas, novas canções, novos brasis, 
novas identidades nacionais; assim como num movimento regional 
de reinvenção da tradição, da forma híbrida e complexa de trabalhar 
temas vindos de outras regiões do país, assim como de outros países, 
tais como o rock inglês, a língua inglesa, as influências hispânicas 
dentro do cenário rural, dentre outros. 

Nessa perspectiva, desenvolveu, em sua obra, um novo jeito 
de encarar a tradição. Reinvenção, colagens, contradições, crises, de-
sespero, são elementos notáveis nas suas canções. Nesse sentido, o 
historiador Caviola (2018, p. 42) escreve:

Esse Nordeste, fruto dessa tensão, representa o Nordeste de 
Belchior: um local que ressignifica seus costumes, heranças e 
valores, frente às notícias nacionais e internacionais via ondas 
de rádio. Um local que, em sua formação musical, volta-se para 
o outro lado do atlântico, para o mundo ibérico, mas também 
para o pop, o rock e o mercado brasileiro.

João Cabral de Melo Neto, na condução dessa tessitura de 
descoberta de perspectivas barrocas na obra do cearense através da 
análise comparativa, é essencial. Marcadamente um poeta com ca-
racterísticas barrocas tem sua obra apropriada pelo cancioneiro cea-
rense do cante A Palo Seco (poema e canção homônima) ao tema do 
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retirante; João Cabral e Belchior parecem compor sob signos poéticos 
Barrocos comuns.

Assim, é possível fazer ligações entre o personagem Severino 
da obra Morte e Vida Severina7 e o personagem retirante belchioriano, 
o rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes impor-
tantes e vindo do interior. Tanto João Cabral quanto Belchior destronam 
o herói da epopeia clássica. Os personagens não são heróis, belos, 
fortes, filhos da nobreza, com um destino a ser cumprido e uma virtude 
a seu favor, não são heróis com grandes feitos, tampouco reconheci-
dos por sua bravura, como nos contos da tragédia grega, em Édipo, 
Narciso, Orfeu; são em João Cabral e em Belchior, filhos da pobreza, 
da aridez, da ausência, da falta, e o caminho de busca, de aprendizado 
nesse ínterim não era só crescente, evolutivo e consagrador. 

O personagem de João Cabral é um herói atípico: magro, es-
quálido, pernas finas, cabeça grande, mas que não se dá por 
vencido. Um herói às avessas, que diferentemente do herói 
clássico, não tem que enfrentar o Minotauro; um herói moder-
no que enfrenta a fome, a seca, a morte, o latifúndio, a indus-
trialização, mesmo que desamparado no labirinto do mundo. 
Se os heróis clássicos tinham deuses e senhas que os condu-
ziam pelos labirintos e tempestades, os heróis modernos sen-
tem-se perdidos em seus labirintos pessoais e nos labirintos 
do mundo, não encontrando saídas dignas para seus passos 
(CARVALHO, 2012, p. 164).

O personagem barroco, que reconta a história do retirante des-
de a era clássica, em João Cabral e Belchior são relatos também des-
sa construção da nação Brasil a partir de um contexto distópico, de 
contra-conquista, de rupturas, de mestiçagem. Tanto Severino quanto 
o latino-americano são exemplos de cidadãos brasileiros, que resistem 

7 Lançado inicialmente em 1955. A década de 1950 no Nordeste brasileiro era marcado pela 
fome, calor, seca, desnutrição, pobreza extrema, coronelismo, todo esse contexto fazia da 
morte uma constante.
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em um país complexo. São exemplos de persistência, mas também de 
uma caminhada errante, desamparada.

Severino encontra primeiro a morte como aponta o título de sua 
obra Morte e Vida Severina e não Vida e Morte como seria o curso 
comum. O personagem de Belchior também nada possui, sua origem 
não é nobre, um latino-americano, sem dinheiro e sem parentes im-
portantes. Ambos deslocados, se deslocando, em busca de melhores 
condições de vida. Belchior (apud GOMES NETO, 2019, p. 88) assim o 
representa nos primeiros versos da canção: “eu sou apenas um rapaz 
latino-americano sem dinheiro no banco/ sem parentes importantes/e 
vindo do interior” , assim como João Cabral apresenta ou tenta apre-
sentar Severino: “o meu nome é Severino/como não tenho outro de 
piá./ Como há muitos Severinos,/ que é santo de romaria/  deram então 
de me chamar/ Severino de Maria” (MELO NETO, 1994, p. 73).

Severino, em sua caminhada, muito se depara com a morte de 
Severinos, mas também se depara com o nascimento, com a vida, 
mesmo de uma vida Severina. Essa contradição – que ampara os ex-
tremos numa relação de complementaridade mais do que de oposição 
que se anulam – compõe a dramaticidade da caminhada de Severino, 
assim como a contradição do personagem de Belchior, que se encon-
tra desnorteado, mas apaixonado pelo novo, triste pela necessidade 
da partida, mas esperançoso pela condição da chegada, compõe a 
narrativa da saída do campo para a cidade, uma narrativa barroca.

Como podemos perceber, as viagens já eram muito comuns 
na literatura, mas foi no Barroco que tomou essa conotação de 
uma empreitada angustiosa e mítica de peregrinar nos labirintos 
do mundo. No Barroco, a imagem do peregrino está imbricada a 
outras imagens barrocas que remetem à peripécia, movimento, 
trânsito, instabilidade. Transportando essa imagem para hoje, 
onde o sentido mítico e mágico dá lugar ao sentido social, o 
peregrino perde-se no labirinto social, onde não tem lugar defi-
nido. É um deslocado, um excluído, conforme a retórica social 
dos tempos atuais (CARVALHO, 2012, p. 163).
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Belchior, em suas canções, aborda o novo peregrino, o retirante 
moderno, que – igualmente ao personagem de João Cabral, que parte 
do sertão nordestino seguindo o rio Capibaribe rumo à capital, num 
êxodo marcado na história do Brasil que ilustra a urbanização do país 
– parte do Nordeste brasileiro para o Sudeste, parte do sertão para a 
cidade grande.  Essa característica do trânsito, do sair, do abandonar o 
lugar de nascença, esse tema de tentar a sorte em uma nova geogra-
fia, o medo, a memória, marcam a vida do sertanejo nordestino e está 
registrada também na obra do cancioneiro cearense. Essa temática 
também é abordada desde a antiguidade, são Hércules, Ulysses, Édi-
pos, Severinos que universalizam esse signo do deslocamento, do que 
sai, deixa o lugar de origem, ressignificando a tradição, mantendo-a 
viva pela transformação. Assim:

O homem Barroco e o do século XX são um único e mesmo 
homem agônico, perplexo, dilemático, dilacerado, entre a cons-
ciência de um mundo novo – ontem revelado pelas grandes 
navegações e as ideias do humanismo, hoje pela conquista do 
espaço e os avanços da técnica – e as penas de uma estru-
tura anacrônica que o aliena das novas evidências da realida-
de – ontem a contra-reforma, a inquisição, o absolutismo, hoje 
o risco da guerra nuclear, o subdesenvolvimento das nações 
pobres, o sistema cruel das sociedades altamente industrializa-
das. Vivendo aguda e angustiosamente sob a ótica do medo, 
da insegurança, da instabilidade, tanto o artista Barroco quan-
to o moderno exprimem dramaticamente o seu instante social 
e existencial, fazendo com que a arte também assuma formas 
agônicas, perplexas, dilemáticas (ÁVILA, 2000, p. 26). 

Na canção Apenas Um Rapaz Latino-Americano, Belchior apre-
senta seu personagem, desiludido, sem parentes importantes, vindo 
do interior, um personagem retirante, menor, apenas um rapaz, um 
personagem perplexo, que parte de premissas contraditórias, que é 
obrigado a escolher entre uma coisa ou outra, um herói que sofre as 
inseguranças de uma América arrasada, subdesenvolvida, um perso-
nagem dilacerado, como fica evidente no trecho: 
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Mas trago de cabeça uma canção do rádio/ em que o antigo 
compositor baiano me dizia/ tudo é divino tudo é maravilhoso/ 
tenho ouvido muitos discos conversado com pessoas/ cami-
nhado meu caminho/ papo som dentro da noite/ e não tem um 
amigo sequer/ que acredite nisso não/ tudo muda e com toda 
razão. (BELCHIOR apud GOMES NETO, 2019, p. 88). 

O personagem de Belchior vem do interior e, muito consciente 
de sua jornada de dificuldades, afirma que não é possível fazer uma 
canção, leve, suave e branca, que seu canto e sua vida, por terem sido 
sofridos, pelas intempéries, é um canto que fere, que corta, que rasga. 

Em Fotografia 3x4, Belchior volta a demonstrar seu personagem 
na dificuldade, na distopia e desigualdade social, como apresenta nos 
versos: “eu me lembro muito bem/ do dia que eu cheguei/ jovem que 
desce do Norte pra cidade grande/ os pés cansados e feridos de an-
dar léguas tiranas” (BELCHIOR apud GOMES NETO, 2019, p. 98); um 
personagem retirante que sai do interior para a cidade grande, atra-
vessando infortúnios e dissabores, um personagem no labirinto social, 
um símbolo de uma sociedade que se desloca, que sai do Nordeste 
como a asa branca quando da seca em busca de melhores condições. 
Continuam os versos:

a minha história é talvez/ é talvez igual a tua/ jovem que des-
ce do Norte e no Sul vive na rua/ e que ficou desnorteado/ 
como é comum no seu tempo/ e que ficou desapontado/ como 
é comum no seu tempo/ e que ficou apaixonado e violento 
como, como você/ eu sou como você/ eu sou como você/ que 
me ouve agora/ eu sou como você (BELCHIOR apud GOMES 
NETO, 2019, p. 98).

O tempo do personagem retrata o retirante moderno, o tempo 
de desigualdade, estilhaçado pelo contraste, pela desproporção, as-
simetria e desarmonia, retrata não mais o labirinto mitológico com um 
Minotauro, mas um labirinto de dificuldades sociais, contemporâneas, 
sem senhas, sem recompensas.
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Em outra canção, Cemitério, do disco de 1974, conhecido como 
Mote e Glosa nos é apresentado um cenário de presença da morte, de 
ausência de condições mínimas de vida, também trabalhados em João 
Cabral. Na canção, é colocada a igualdade entre os irmãos a partir 
da condenação de todos à morte, que é a mesma morte de “que se 
morre/ de velhice antes dos trinta,/ de emboscada antes dos vintes,/ de 
fome um pouco por dia. [...] o cemitério é geral/ a morte nos faz irmão/ 
tu nessa idade e não sabes/ tudo é sertão e cidade/ tudo é cidade e 
sertão” (BECLHIOR apud GOMES NETO, 2019, p. 84).

Em outra canção, intitulada Galos, Noites e Quintais, do disco 
Coração Selvagem de 1977, o cearense relata a vida do persona-
gem antes da saída do campo, antes da chegada da força, como é 
possível ver nos versos: 

quando eu não tinha o olhar lacrimoso/ que hoje eu trago e te-
nho/ quando adoçava o meu pranto e meu sono/ no bagaço 
de cana do engenho/ quando eu ganhava esse mundo de meu 
Deus/ fazendo eu mesmo meu caminho/ por entre as fileiras do 
milhos verde que rondeiam/ com saudade do verde marinho/ eu 
era leve como um rio/ um bicho, um bando de pardais/ como um 
galo/ quando havia/ quando havia galos noite e quintais/ mas 
veio o tempo negro/ e a força fez/ comigo o mau que a força 
sempre faz/ não sou feliz/ mas não sou mudo/ hoje eu canto 
muito mais (BELCHIOR apud GOMES NETO, 2019, p. 109).

Nessa canção, o personagem trabalha a memória de um tempo 
outro, doce, com pranto e sono, tempo de engenho e cana, uma des-
crição de um ambiente rural, uma descrição saudosa, onde era dono 
do seu próprio caminho, onde adjetivos como leve, voo, fazem parte 
de sua atmosfera telúrica. Já no final da canção, são apresentados 
uma ruptura, o tempo negro, a força, que causa o mal, e o torna um 
cantador, que canta ainda mais, numa figura tradicional do sertão, uma 
referência ao assum preto, a ave do sertão, que quanto mais triste mais 
canta. Num diálogo com toda a obra de Belchior é possível notar que 
seu canto está ligado a uma percepção e um tempo triste, ao deses-
pero, um canto necessário, urgente, que rompe o silêncio que torna 
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tudo parado. O personagem de Belchior possui uma característica, 
espécie de ethos, que dialoga com o personagem cabralino Severino, 
o qual o tempo todo parece se livrar da morte, correndo riscos, perple-
xo, desesperado. Neste sentido, é possível estabelecer o diálogo com 
Severino e com o tema clássico do Barroco que é a morte. Assim: 

Vemos no personagem central do poema, o Severino retirante, 
características do homem Barroco vivendo situações diferentes, 
em mundos diferentes, entretanto, trazendo no corpo e na alma, 
a mesma angústia, a incerteza, a perplexidade diante do novo 
(CARVALHO, 2012, p. 149).

Neste sentido, Cabral e Belchior transformam o regional em uni-
versal no momento em que usam, em seus textos, referências univer-
sais, símbolos de outra geografia para compor o cenário poético e o 
alcance de suas obras.  

Toda a atmosfera telúrica do personagem na canção insere com-
ponentes da contradição como noite/dia, dor/alegria, desnorteado/apai-
xonado, componentes do Barroco, de uma arte, de uma imagem que se 
apresenta na contradição, na oposição que se complementa. Contradi-
ção e arquitetura poética barroca, herança da poética cabralina. 

CONCLUSÃO

O Barroco, enquanto categoria interpretativa, ultrapassa um 
conceito de época marcado no século XVII e adentra a história sincro-
nicamente, com nova roupagem. Os países antes colônias, a América, 
aparecem como o nascedouro do novo Barroco, o Barroco latino, o 
Barroco da América, para alguns, o Neobarroco. O contexto que fez 
surgir o Barroco clássico na Europa, a distopia, a sociedade estilha-
çada, a contrarreforma, parece ressurgir sob a forma de novos pro-
blemas, mas que acometem a sociedade ao desespero, à angústia, 
à desilusão. As consequências das revelações de Copérnico frente às 
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verdades de Ptolomeu, que destronaram a crença de que o homem 
seria a maior e melhor criação divina rebaixaram o homem tornando-o 
um ser social, solto às adversidades do devir; fizeram, dentre outros, 
terreno favorável ao nascimento do Barroco. Agora, as consequências 
de duas guerras mundiais com milhões de mortos pelo mundo todo, as 
nações industrializadas e as desigualdades sociais, a possível terceira 
guerra, as lutas nucleares e a conquista do espaço, são terrenos mo-
vediços, quebrados, estilhaçados, são humanos incompletos, alheios 
ao próprio medo, agônicos, que marcam o Barroco e, por assim, o 
Neobarroco do século XX, na América Latina, no Brasil e, mais especi-
ficamente, nas obras dos dois autores acima estudados.

Em síntese, tanto o personagem Severino de João Cabral, quanto 
o Rapaz latino-americano de Belchior são representações de um per-
sonagem andarilho, agônico, que deixa o seu lugar de nascença, que 
topa a sorte, o medo, a agonia, que não desiste, que persiste, são repre-
sentações de um personagem Barroco. São retirantes modernos, sem 
referências, filhos da ausência e do abandono de um Estado complexo, 
pós-colonial, miscigenado, com identidade plural, regional, local, global. 
São diálogos possíveis entre as músicas como: Apenas um Rapaz Lati-
no-Americano, Fotografia 3x4, Cemitério, Galos Noites e Quintais, dentre 
outras, com a obra Morte e Vida Severina de João Cabral. São Ulysses, 
Severinos, latino-americanos, que carregam em sua caminhada a an-
gústia da saída, o sertão da solidão, o medo e a esperança do novo, são 
personagens barrocos, que trazem um tom barroco para as suas obras. 
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INTRODUÇÃO1

O século XXI caminha para sua terceira década e ainda olha-
mos para o passado com o fim de compreender muitas de nossas 
indagações. Talvez não saibamos quem somos, de onde viemos ou 
para onde vamos. Por essa razão, os estudos humanistas continuam 
em voga. Em nosso campo de pesquisa, a literatura, isso se dê, talvez, 
com muito mais ênfase, pois olhamos ao passado para compreen-
der sua motivação, sua circulação, sua produção e para vermos como 
ela afeta nossa existência. De certo modo, com muito encantamento, 
trazemos o passado ao presente como um eterno retorno. Assim, os 
estudos literários estão, na maioria das vezes, relacionando passado 
e presente, unindo-os como uma locomotora se une aos vagões, sem 
os quais não seria possível conduzir as pessoas. Da mesma forma, 
vemos ocorrer com o Barroco2, cujo sentimento, desde o princípio, 
já era de regresso: “El Barroco, como todo período artístico y cultural, 
no es un paréntesis sino raíz del pasado, semilla del porvenir” (VAR-
GAS apud MEDRANO, 1982, p. X). Para muitos estudiosos, o Barroco 
teve fim no século XVII, sendo visto apenas como um fato histórico, 
uma cultura importante para a humanidade, mas que teve encerramen-
to ao despontar do século XVIII3; para outros, pelo contrário, seguiu 
“retornando”4 como uma constante cultural viva em muitos lugares  

1 Este texto é resultado de uma pesquisa de pós-doutoramento realizada em 2019 ligada ao 
Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Ceará sob a supervi-
são do Prof. Dr. Yuri Brunello.

2 Para Augusto Tamayo Vargas (1982), no prólogo do Apologético, a arte barroca tem um 
sentimento de retorno. 

3 Sobre o Barroco histórico, ver: MARAVALL, José Antonio. La cultura del Barroco. 11. ed. 
Barcelona: Ariel Letras, 2008. 

4 Sobre o Barroco como uma constante cultural, ver: D’ORS, Eugenio. O Barroco. Lisboa: 
Vega, 1980.
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e culturas, principalmente na América5. Não há dúvidas de que o Bar-
roco continua conduzindo a roda do mundo. 

Sempre houve uma relação simbiótica entre América e Europa, 
desde o primeiro homem europeu que aportou nestas terras. Como 
Colônias, os países ibero-americanos tiveram seu país colonizador 
(Espanha ou Portugal) como matriz para a formação de sua socie-
dade (reservadas as devidas diferenças)6. Com efeito, os escritores 
coloniais tinham como modelo os peninsulares (mas com Góngora e o 
gongorismo isso vai mudar um pouco)7.

No que diz respeito à literatura do século XVII, a figura mais 
importante tanto para a Península Ibérica (Espanha e Portugal com 
alguns escritores) quanto para a América espanhola e, em grande par-
te, para o Brasil, é Don Luis de Góngora. Através de sua poética, foi 
crescendo o vínculo literário entre ambos os continentes; talvez seja 
na América onde sua presença se faça mais notória. Góngora, atual-
mente, é considerado a matriz do Barroco, tendo influenciado a quase 
todos os poetas8 daquele século e de outros, que o imitaram, o co-
piaram, o traduziram. Dámaso Alonso (1976), por sua vez, afirma que 
toda poesia do século XVII tem marcas de Góngora e que sua glória 
chegou a América espanhola e a Portugal; por consequência, chegou 
ao Brasil. No entanto, sua figura tão importante e tão exaltada no sécu-

5 Para Andrés Sánchez Robayna (2018, p. 135) “aunque lejos de ser aceptado unánimemen-
te como categoría crítica e historiográfica por los filólogos y los historiadores literarios, el 
Barroco constituye hoy para muchos críticos un punto de mira sobre el período cultural que 
va más allá del XVII y de la historia del arte, en cuyo seno había nacido”. 

6 É claro que esta afirmação é muito generalista, já que houve resistência de todos os povos 
colonizados para que sua cultura não fosse aniquilada. Mas, o que queremos dizer é que, 
de uma maneira ou de outra, as Colônias tiveram seus algozes como espelho para muitas 
áreas: educação, literatura, política, administração, pintura, arquitetura.

7 Essa informação é reforçada pelo fato de que as modas peninsulares chegaram a América 
com muita rapidez (TENORIO, 2013).

8 Góngora vai exercer influência também noutros gêneros que não somente a poesia; ele 
surge na oratória, no teatro, por exemplo. 
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lo XVII será esquecida9, criticada e rechaçada nos séculos seguintes, 
o XVIII e o XIX. Porém, considerado a Fênix espanhola, renascerá, por 
meio da poesia, no século XX10, motivado pelo terceiro aniversário de 
sua morte em 1927, na Espanha. Echevarría (2014, p. 96) escreve algo 
importante sobre a restituição de Góngora e do Barroco que endossa 
o que expomos anteriormente:

A restituição de Góngora ao alto lugar da história da poesia es-
panhola que lhe corresponde quebrou um tabu que havia se 
estabelecido em torno do Barroco desde a Ilustração. Antes, 
o Barroco havia sido epítome do mau gosto, sinônimo de pre-
dileção pelo excesso e pela falta de harmonia: a antítese da 
verdadeira arte. A partir da visão romântica, era visto como de-
corativo, externo e superficial. 

Desde então, os versos gongorinos são lidos, memorizados, 
analisados, estudados, investigados; muitas teses foram defendi-
das, muitos poetas tiveram fama com seu nome, muitos congressos 
em sua homenagem foram celebrados. Sua voz que ressoou no 
século XVII faz parte de todas as vozes que peregrinaram desde 
então até a atualidade; vozes múltiplas, vozes que o rechaçam e 
que o exaltam, vozes poliédricas. 

9 É curioso notar que o poeta brasileiro Gregório de Matos, que, durante algum tempo e por 
alguma parte da crítica, foi considerado plagiário de Góngora pelo fato de imitar/traduzir 
seus poemas, também foi esquecido até o século XIX, quando a crítica o traz de volta à 
cena literária em 1841. Hoje, não é possível dizer que Gregório foi plagiário pois se com-
preende que a diferença entre traduzir e imitar quase não existia na época; imitar é, na 
realidade, traduzir. Góngora imitava/traduzia os clássicos, assim como Gregório e outros o 
fizeram à sua maneira. É importante ressaltar que Góngora não foi o único poeta peninsular 
imitado, outros como o italiano Giambattista Marino, Lope de Vega, Calderón e Quevedo 
vão estar presentes na mesa de produção poética colonial.

10 É importante dizer que Góngora seguia a empresa poética da época, imitava os grandes, 
como depois o fizeram seus admiradores. O bom poeta era aquele que sabia imitar bem. 
Melchora Romanos (2014, p. 378) nos esclarece quando fala sobre Garcilaso e sua in-
fluência na poesia gongorina: “Como creador indiscutible en España de una renovación 
poética en la que confluye la herencia de la antigüedad grecolatina y de Italia renacentista 
y, especialmente, como introductor de los códigos de la poesía bucólica en nuestra lengua, 
no puede sorprendernos la insistencia con que es citado para configurar la trayectoria que 
desemboca en los poemas mayores de Góngora”. Robert Jammes (1995), por seu turno, 
comenta que, na primeira época de sua produção poética, Góngora traduzia quase literal-
mente os poetas italianos e Garcilaso. 
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Tendo como referência a afirmação de Alonso sobre a presen-
ça irrefutável de Góngora no século XVII, nossa pesquisa teve norte 
principal na busca da influência gongorina na literatura brasileira. Para 
isso, os primeiros passos investigativos se concentraram na recepção 
da poética de Góngora na América; em seguida, direcionou-se para 
as marcas de sua poética na produção dos poetas brasileiros. Para 
este trabalho, fizemos um recorte dos resultados e vamos apresentar 
a primeira parte que diz respeito à recepção de Góngora na América 
espanhola, tentando responder ao seguinte questionamento: de que 
maneira a poética de Góngora chega às terras americanas?

O VELERO BOSQUE DE ÁRBOLES 
POBLADO ALCANÇA AS AMÉRICAS

Contam os biógrafos de Góngora que, já em 158011, aparecem 
suas primeiras letras poéticas, justamente o ano considerado por al-
guns críticos, sob o ponto de vista historiográfico, o que dá marcha ini-
cial ao Barroco: “[...] consideramos al período comprendido entre 1580 
y 1680 como el del movimiento cultural llamado ‘Barroco’” (ROMANOS 
apud GÓNGORA, 1983, p. 17). Segundo Oreste Frattoni (1968), em 
1584, surge um soneto de Góngora num livro publicado em Córdoba 

11 Temos notícia de que a primeira publicação de um poema de Góngora é de 1580, “una 
canción compuesta en elogio de la traducción de Os Lusíadas de Camoens al castellano 
hecha por Luis de Tapia, poeta sevillano, y que figura entre las poesías preliminares del 
célebre poema” (ROMANOS apud GÓNGORA, 1983, p. 25). Segundo Ana Suárez Miramón 
(apud GÓNGORA, 2016, p. 22), “su participación en certámenes poéticos le hizo famoso 
muy pronto y a los 19 años ya había conseguido ver impreso un poema (una canción en 
elogio de la versión de Os Lusíadas, realizada por el sevillano Gómez de Tapia)”. Outras in-
formações sobre as primeiras letras gongorinas lhas dá Pedro Alique (1983), afirmando que 
o poema que aparece na edição de Os Lusíadas é “suene la trompa bélica”. Além do mais, 
esse crítico nos informa também que, em 1604, foi publicado em Toledo a obra Eloquencia 
española en Arte de Bartolomé Jiménez Patón, e, nela, há um poema gongorino. Biruté 
Ciplijauskaité (apud GÓNGORA, 1985), por sua vez, nos dá informações históricas sobre 
essa época, afirmando que quando Don Luis começa a escrever, em 1580, na Espanha, 
ainda ressoava o ar da vitória de Lepanto, no reinado de Felipe II. 
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intitulado La Austríada, do autor Juan Rufo. Sua vida de composição 
poética segue normalmente e, ainda no século XVI, em 1589, o livro Flor 
de Varios Romances y Canciones inclui doze romances gongorinos; em 
1605, a fama de grande poeta12 chega com mais força pois, em Flores 
de Poetas Ilustres, Góngora surge figurado com 37 poemas, sendo o 
poeta com uma maior quantidade de poemas publicados nesse livro, 
muito mais do que Quevedo e Lope de Vega13. Isso ratifica a ideia de 
que a obra de Góngora teve grande repercussão desde o final do sécu-
lo XVI até princípios do XVIII. Além do mais, afirma-se também que em 
Flores de Poetas Ilustres já é possível verificar marcas do gongorismo 
em outros poetas, como em Martin de la Plaza (GARRIDO, 2007). Ou 
seja, Góngora ainda estava vivo, em plena produção poética, come-
çando sua vida literária e já estava sendo imitado. 

A fama de Góngora chega à América nos navios que aqui apor-
tavam cheios de livros (para as Letras) e de armas (para as Guerras)14, 
estabelecendo uma dialética paradoxal porque se tratavam de ob-
jetos para fins diferentes, a princípio. No entanto, ao mesmo tempo, 
podemos enxergá-los como utilitários para um mesmo fim, a guerra; 
uma contra a resistência física; outra, contra a intelectual.  O cami-
nho dos livros da Península tinha rotas diferentes: os livros saíam da 
Espanha para a América Espanhola, tendo como seu principal por-
to a cidade de Nueva España, daí seguiam para os outros países  

12 Sobre a fama de Góngora, comenta Ana Suárez Miramón (apud GÓNGORA, 2016, p. 26): 
“Los poetas celebran su gloria y los pintores y escultores inmortalizan su figura. Velázquez 
lo retrata en 1622 y otro pintor, de origen flamenco aunque anónimo, pinta su retrato, hoy 
perdido pero del que se conserva el famoso grabado que antecede a las obras coleccio-
nadas por Antonio Chacon a la muerte del poeta”. Além disso, Cervantes lhe rende home-
nagem em La Galatea ainda em 1585. 

13 Oreste Frattoni (1968) nos informa que, por essa época, em 1603, na publicação da segun-
da parte do Romancero General, existem uns poemas anônimos de Góngora. 

14 “De acordo com Schons e Leonard, as obras de Góngora encontravam-se sem dúvida entre 
os navios de livros da Espanha para o Novo Mundo, e é possível que, como acontecia na 
Espanha, seus poemas circulassem pelo Novo Mundo em manuscritos antes de sua publi-
cação. O que está fora de toda dúvida é o furor do gongorismo entre os poetas do Novo 
Mundo”, nos informa Echevarría (2014, p. 106). Dessa maneira, o fato de haver muitos ma-
nuscritos de sua obra demonstra o grande interesse que sua poética provocou nas pessoas. 
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hispano-americanos15; do outro lado, saíam de Portugal para a Amé-
rica portuguesa, chegando ao Brasil. Em El Gongorismo en América, 
Emilio Carilla nos conta que, nas anotações dos embarques, havia um 
dirigido para Tierra Firme para onde trouxeram 84 Romanceros16, em 
1598; três anos depois, para a mesma cidade, veio um embarque com 
81 caixas contendo 82 Romanceros. Esses dados nos ajudam a com-
preender o avanço da fama de Góngora na América, pois a cada novo 
registro, vê-se que há um aumento de poemas gongorinos chegando 
àquelas terras. Porém, o ápice da fama gongorina na América, como 
comentamos anteriormente, da mesma forma como ocorreu na Pe-
nínsula, se deu com a chegada a Nueva España, em 1608, de Flores 
de Poetas Ilustres. Além do mais, é curiosa a informação dada por 
Gustavo Guerrero (2012, p. 23), quando afirma que “los más auténticos 
herederos de Góngora están, desde los tiempos coloniales, en Améri-
ca y no en España”, ou seja, parece ser que o poeta cordobés estava 
sendo lido mais na América que em seu próprio país. 

Um fato importante da vida de Góngora que o une a América é 
o registro de que o Marqués de Ayamonte, amigo e seu principal me-
cenas, iria a Nueva España para ser vice-rei, em 1606. Seguramente, 
Góngora tinha o desejo de conhecer a América, mas, infelizmente, o 
Marqués morreu em 1607, fato este que tirou seu sonho de vir ao Novo 
Mundo. Góngora é “un poeta que se siente atraído por las maravillas y 
riquezas del suelo, y ve en América multitud de rasgos nuevos con que 
enriquecer su pródiga paleta” (CARILLA, 1946, p. 241). Ele chegou a 
escrever em 1606 o soneto Velero Bosque de Árboles Poblado, assim 
como a canção Verde el Cabello Undoso, para celebrar a viagem do 
Marqués para o Novo Mundo, viagem que nunca ocorreu.

15 Segundo Pedro Guibovich Pérez (2005, p. 101) “una compleja red de libreros en el Viejo continen-
te abastecía de las últimas novedades bibliográficas a los colegios de la Compañía en Cuzco”.

16 “Los primeros contactos entre Góngora y América se realizan mediante los numerosos Roman-
ceros que pasan de España al Nuevo Mundo, a fines del siglo XVI” (CARILLA, 1946, p. 23).
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Não obstante, não ter vindo fisicamente a América não lhe reti-
rou, em definitivo, sua vinda literária. Como informamos, os primeiros 
livros com textos gongorinos chegaram a América quase ao mesmo 
tempo de sua publicação na Europa (alguns até antes), por isso os 
anos seguintes vão mostrar que a circulação da poética gongorina 
foi bastante expressiva pelas terras americanas. Um exemplo disso é 
que os grandes poemas de Góngora circularam pela América antes de 
serem publicados em forma de livro na Espanha. A Fábula de Polifemo 
y Galatea e as Soledades, por exemplo, circularam pela América em 
manuscritos17, por volta dos anos 1612/1613. 

Outros dados nos dão a confirmação de que foi distintiva a pre-
sença da obra gongorina entre os ibero-americanos já no século XVI18, 
como consequência da circulação de seus poemas, que, certamen-
te, será mais presente no século seguinte, conforme contam alguns 
investigadores sobre o gongorismo na América. Um desses fatos foi 
a celebração dos certames que ocorriam nas Academias19, já que, a 
partir deles, podemos verificar e confirmar a formação do gongorismo 
na Espanha e seu translado a outras terras, como Portugal e os paí-
ses ibero-americanos. É curioso saber que na época de Góngora era  

17 Informa-nos Carilla (1946, p. 24) “[...] la posibilidad de que circularan en América (en Méxi-
co, para ser más exacto) copias manuscritas del Polifemo y de las Soledades antes de que 
estas obras fueran publicadas en España, como había ocurrido antes con las obras de Her-
rera y de Mal Lara”. É preciso considerar também que os manuscritos, na época colonial, já 
eram considerados uma publicação, ou seja, o fato de não haver sido publicado em forma 
de livro não significava que não fosse uma obra. Sobre isso, Tenorio (2013, p. 42) confirma: 
“Sin embargo, es casi seguro que la poesía de Góngora no esperó el canal impreso para 
ser conocida en Nueva España: circuló años antes de forma manuscrita. […] También es 
un hecho que traslados del Polifemo y de las Soledades circularon en México antes de que 
se publicaran en España, pues muy tempranamente se pueden registrar resonancias de la 
polémica desatada por el nuevo estilo”. 

18  Assim nos confirma Tenorio (2013, p. 32) quando fala sobre o poeta Bernardo de Balbuena: 
“[...] quizá sea Bernardo de Balbuena, todavía en el siglo XVI, el primer poeta que da avisos 
de la renovación lírica producida por el poeta cordobés”. 

19 Ares Montes (1956, p. 69) nos confirma essa informação quando fala especificamente so-
bre o gongorismo em Portugal: “Uno de los elementos que más contribuyeron a la difusión 
y fortalecimiento del gongorismo, además de las ediciones y copias manuscritas de las 
obras de Góngora, fueron las Academias literarias, que florecieron en Portugal al calor del 
propio gongorismo”.
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comum ocorrer esses certames, dos quais, certamente, participou e foi 
ganhador; além disso, em alguns deles, outros poetas já o imitavam, já 
gongorizavam20. Sem dúvidas, Góngora contaminou também seus ini-
migos. Em certa medida, a partir do florescimento da obra gongorina, 
os certames, tanto na Espanha quanto em Portugal, e, por extensão, 
nos países ibero-americanos, terão como matriz discursiva a poesia de 
Don Luis de Góngora. 

Em 1627, algum tempo depois da morte do poeta, será publi-
cada, na Espanha, uma obra com todos seus poemas sob o título 
Obras en Verso del Homero Español, copilada por Juan López de 
Vicuña (amigo de Góngora). Conta-se que dois anos depois, já em 
terras americanas, essa obra seria retirada de circulação pela Inqui-
sição de Lima em 162921.

 A fama gongorina observada através de sua influência nos 
poetas contemporâneos dará marcha também à crítica, surgindo assim 
dois grupos, os gongoristas e os antigongoristas, que serão os atores 
principais da fortuna crítica de Góngora desde o século XVI à atualida-
de22. Desde quando seus textos circularam como manuscritos, causou 

20 Melchora Romanos (apud GÓNGORA, 1983, p. 28) comenta: “Es curioso observar que 
los poetas que concurren al certamen muestran ya una marcada influencia del estilo gon-
gorino”. Robayna (2018), por sua vez, esclarece que o termo gongorizar está presente em 
alguns textos, de Pedro Espinosa, em 1625, e de Jacinto Polo de Medina, em 1630; isto 
é, corroborando com o que foi dito sobre a formação do gongorismo enquanto Góngora 
ainda estava vivo. 

21 Segundo Cisneros (1992), Obras en verso del Homero español foi recolhida pela Inquisição 
espanhola, pela censura do jesuíta Juan de Pineda. Melchora Romanos (apud GÓNGORA, 
1983, p. 30) acrescenta sobre esse assunto: “A los pocos meses de la muerte de Góngora, 
en diciembre de 1627, aparece en Madrid la primera edición de sus poesías: Obras en 
verso del Homero español, que recogió Juan López de Vicuña; contiene 327 composi-
ciones, 318 de las cuales son con seguridad de Góngora. La edición, según parece, ya 
estaba preparada en 1620 pero, tal vez, Góngora se negara a su publicación. Lo cierto es 
que fue retirada de la venta por una orden de la Inquisición, pues, entre otros cargos, los 
acusadores sostenían que su autor sobresalía ‘en lo lascivo y picaril, verde y picante’ y que 
sólo por ello era leído y buscado. Parece evidente que hubo mala fe y que una verdadera 
intriga personal movió a prohibir la obra”. 

22 Segundo Carilla (1946, p. 96), “la polémica entre gongoristas y antigongoristas no cesa con 
la muerte del poeta, y arrecia, después de 1627, en panegíricos de los primeros”. 
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muita inveja e assombro ao mesmo tempo, sobretudo com as Soleda-
des; entre seus oponentes temos Quevedo, Lope de Vega e Juan de 
Jáuregui que, em 1616, escreve um panfleto contra Góngora com o 
título Antídoto contra la pestilente poesía de las Soledades, a partir do 
qual surgiram outros detratores, mas também defensores gongorinos 
(ROMANOS apud GÓNGORA, 1983). Durante muitos anos, acusação e 
defesa manejaram a pena em nome de Don Luis de Góngora, na Espa-
nha e em Portugal. No México, Agustín de Salazar y Torres, recém-che-
gado ao Novo Mundo com seu tio, das Soledades “aveva tentato una 
loro doppia imitazione in chiave sia aulica che dissacratoria e burlesca” 
(POGGI, 2019, p. 304). O caso mais emblemático da polêmica na Amé-
rica se deu com a publicação do Apologético de Espinosa Medrano em 
1662, texto em forma de sermão em favor de Góngora contra a crítica 
feita por Faria e Sousa anos antes em uma edição d’Os Lusíadas. Além 
disso, a influência de Góngora nos poetas portugueses ficou registrada 
na publicação de duas grandes antologias, Fênix Renascida23 de 172824 
e Postilhão de Apolo25 de 1762, que reúnem uma centena de poemas 
nos quais predomina o modelo gongorino de produção. 

Desde então, o vínculo entre os dois continentes foi crescendo 
como uma espécie de amálgama; desde os tempos que aqui estive-
ram, foram formando uma relação sob o cimento da amalgamação 
cultural. Giulia Poggi (2019, p. 304) lembra ainda que Hernando Domín-
guez Camargo e Juana Inés de la Cruz “furono autori rispettivamente di 
un lungo poema epico in ottave riecheggiante lo stile delle Soledades 
e di un poemetto, il Sueño, che delle Soledades avrebbe ripreso, con 
sviluppi del tutto inediti, l’impianto narrativo e la struttura métrica”.

23 Mario Faustino (1993) afirma que essa é a grande antologia da literatura portuguesa gon-
gorina e Alcir Pécora (2002, p. 13) comenta que, nessas antologias, está a “melhor poesia 
renascentista de modelo gongórico feita em Portugal.” 

24 Foi editada em 1716 e 1728, em cinco volumes; em 1746, saiu uma segunda edição. 

25 Saíram dois tomos, um em 1761 e outro em 1762. 
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Mas de qual amalgamação estamos falando? O triunfo do 
artificio na dinâmica da expressão da literatura como potência faz 
do Barroco um fenômeno de transcrição constante, de constante 
desterritorialização:

The Polifemo is emblematic in this contexto, because Góngora 
confidently deploys the monstrous to reference beauty. [...] the 
rethoric of excess becames a thing of beauty, with tropes and 
conceits that transforms and poeticize the grotesque, and that 
distract readers from the brutal acts by encoding obscurity into 
the text (FRIEDMAN, 2005, p. 295).

Na base do que Leonardo Garcia-Pabon (2012, p. 164) de-
clara, já no próprio Apologético de Espinosa Medrano, “Góngora’s 
poetry is superior to that of epic poets such as Camões because it 
does not depend on its subject for its aesthetic achievement. For the 
Peruvian, it is not the worth of a particular theme but the verbal artistry 
that gives value to poetry”.

CONCLUSÃO 

Conforme comentado antes, o esquecimento de Góngora se 
encerra ao final do século XIX para ter seu nome revitalizado no XX, 
com a Generación del 27 espanhola. Nomes importantes como Dáma-
so Alonso, Gerardo Diego, García Lorca, Jorge Guillén, entre outros, 
alçaram a poética de Góngora para os mais importantes altares da 
Literatura em todo o mundo. Na América espanhola, essa revitalização 
gongorina se deu com Rubén Darío. Esse século, o XX, o das vanguar-
das, também revitaliza o Barroco e com ele muitos autores que haviam 
sido esquecidos. No Brasil, por exemplo, ocorreu a mesma coisa com 
Gregório de Matos; seu nome, igual ao de Góngora na Espanha, es-
teve presente nas cenas da crítica brasileira do século XX, através de 
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nomes importantes para nossa cultura literária como Affonso Ávila, Au-
gusto de Campos, Haroldo de Campos26, entre outros.

Não restam dúvidas de que Góngora e Gregório fazem parte de 
um grupo de poetas importantes que contribuíram para a formação da 
identidade cultural e literária de seu país; Góngora, com efeito, encabeça 
essa lista, principalmente por sua estela estar presente em todo o âmbito 
literário nos países ibero-americanos desde o século XVI até hoje em dia. 

O interesse por Góngora no século XX se dá também fora do 
âmbito espanhol, como nos autores Giuseppe Ungaretti (Itália), Pierre 
Jean Jouve (França), Vladimir Holan (Checoslováquia), os quais tradu-
ziram e se interessaram por sua poética27. Além disso, vale a pena ler 
o que nos informa Robayna (2018, p. 137-138) sobre a presença do 
gongorismo na literatura contemporânea: 

no hay una expresión única, sino acepciones diversas, de la 
huella de Góngora en la literatura contemporánea, y van de la 
parodia al homenaje, de la traducción a la cita, de la metaforiza-
ción extrema a la densa polimorfía del calidoscopio verbal o el 
abigarramiento de la imagen. 

A presença da poética de Don Luis de Góngora na literatura 
hispano-ibero-americana desde a época colonial é irrefutável e ainda 
mais inconteste é que sua poesia transpassou os séculos e continua 
viva na pena de muitos poetas, além de ser constante motivação para 
discussões teóricas no mundo acadêmico. Este texto pretendeu ser 
mais um a contribuir para a fortuna crítica de Góngora nos estudos de 
sua poética na crítica literária brasileira.  

26 Podemos citar o livro de Haroldo de Campos O sequestro do Barroco na Formação da Lite-
ratura Brasileira: o caso Gregório de Matos como exemplo da revitalização do poeta baiano. 

27 Para mais informações, ver ROBAYNA, Andrés Sánchez. Notas sobre el concepto de gon-
gorismo. In: Nuevas cuestiones gongorinas – Góngora y el gongorismo. Madrid: Edito-
rial Biblioteca Nueva, 2018. p. 119-141.
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INTRODUÇÃO 

O Neobarroco latino-americano, assim como o Barroco no 
cenário europeu, influenciou severamente as formas de produção 
artísticas posteriores ao movimento. Essa reverberação chega até a 
contemporaneidade em diversas formas e conjunturas. Na literatura, 
o Neobarroco alçou proporções importantes para a configuração da 
metáfora, da elipse literária, na construção estilística dos autores, nas 
escolhas imagéticas etc.

Entre as características mais importantes do Neobarroco na 
América encontra-se o conceito de labirinto defendido por Omar Ca-
labrese, nele o autor elabora a construção de um processo labiríntico 
que dificulte a busca pela verdade por uma personagem. Aqui faz-se 
uma releitura desse conceito de Calabrese a fim de convergir com as-
pectos de confusão semelhantes presentes na obra analisada La Cola 
de la Serpiente (2011) de Leonardo Padura Fuentes.1

A obra se passa em Havana na década de 80, e o policial Mario 
Conde é o detetive protagonista. Por ser uma obra do gênero policial, 
é importante e talvez redundante ressaltar a existência de um crime 
que norteia a narrativa. Esse crime é a morte de Pedro Cuang, um 
ancião chinês que é encontrado enforcado em sua casa com um sím-
bolo místico em seu peito, o que faz alusão a algum ritual religioso, e 
um dedo decepado. Sendo assim, a função de Mario Conde é decifrar 
a razão da morte de Pedro Cuang, assim como o valor semântico da 
simbologia usada no crime, e suas configurações, além, obviamente, 
do culpado pelo assassinato.

É importante entender o caminho trilhado por Mario Conde em 
sua jornada como detetive nesse caso em específico. A priori, o detetive  

1 Leonardo Padura Fuentes é um escritor e jornalista cubano nascido em 1955. Publicou 
diversos livros, o mais conhecido deles é O Homem que Amava os Cachorros, em 2009.
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vai até o Bairro Chinês (local do crime) para colher informações que 
possam ajudar na investigação, assim como todo detetive. Adentrar o 
Bairro Chinês é, em si, uma jornada por um caminho desconhecido por 
Mario Conde, uma espécie de labirinto físico, não tão cheio de muros, 
mas que pede sapiência e perspicácia, pois ao inserir-se no Bairro Chi-
nês, Mario Conde acaba por vislumbrar não apenas uma comunidade 
estrangeira, como também seus hábitos culturais e crenças. Guiado 
por Juan Chion, Mario Conde logo percebe que precisará entender da 
cultura chinesa para desvendar o enigma do crime. O fato é que toda a 
explicação sobre lendas, mitos e seres místicos convence pouco a per-
sonagem que prefere optar por um caminho racional para a resolução 
do crime, uma dívida, um roubo, ou atitudes contraventoras explicam 
melhor as motivações criminosas para Mario Conde. Sendo assim, a 
personagem está sempre em conflito com a percepção do que é recur-
so labiríntico para entender a verdade e o que é de fato determinante 
para a compreensão do todo.

Sendo assim, para interligarmos as atitudes de Mario Conde à 
percepção labiríntica de Omar Calabrese, é importante entender um 
pouco de como se dá a construção do labirinto no Neobarroco latino-
-americano e suas influências advindas do Barroco europeu.

BARROCO E NEOBARROCO

Muito se discute sobre uma definição que abarque todo o 
conceito do Barroco, alguns autores como Arnold Hauser2 prefe-
rem uma abordagem mais histórica, enquanto outros estudiosos 
como Severo Sarduy3 detém-se nas características de composição 

2 Arnold Hauser foi um escritor e historiador Húngaro. A sua obra utilizada foi História Social 
da Arte e da Literatura.

3 Severo Sarduy foi um poeta e jornalista Cubano. Sua obra usada como referência para essa 
análise intitulada El Barroco y el Neobarroco fornece os principais apontamentos sobre o 
estilo do Barroco no mundo.



147s u m á r i o

do estilo nas artes, em geral. Há também quem busque unir as duas 
abordagens. O fato é que o Barroco como movimento cultural-his-
tórico ganhou dimensões estridentes, não apenas na Europa, como 
continente fundador, mas também na América Latina como uma he-
rança do período da colonização. 

O que inicialmente seria um movimento isolado da arquitetura, 
espalhou-se por outras áreas artísticas, culminando em um estilo que 
marcaria grande parte da produção literária a partir de então. 

Este termo, (Barroco) que foi a princípio usado apenas na arqui-
tetura, tem sido ultimamente aplicado para dar conta dos fatos 
que se apresentam ao mesmo tempo na escultura e na pintura; 
e pode agora ser usado com propriedade para descrever, ou ao 
menos nomear, os modos particulares de expressão em todas 
as artes de um certo período – isto é, o período entre a alta 
Renascença e o século XVIII; um período que começa no último 
quartel do século XVI, atinge a culminância por volta de 1630, 
e daí em diante modifica gradualmente seu caráter sob novas 
influências (SPINA; CROLL, 1990, p. 40).

Como Segismundo Spina e Morris Croll apontam nesse trecho, 
a produção barroca seguiu uma ideia de criação bem homogênea até 
o século XVIII, como característica principal, o Barroco “preferiu as for-
mas que expressam a energia e o trabalho do intelecto em busca da 
verdade, não sem poeira e calor, às formas que expressam uma con-
formada sensação de contentamento e de sua posse” (SPINA; CROLL, 
1990, p. 40). Desse conceito, percebe-se que o autor-artista constitui, 
no Barroco, fator imprescindível à construção da arte, pois nela seu 
intelecto era ressaltado e valorizado, assim, o subjetivo e as formas 
não limitadas se tornam marcas registradas da arte.

Contudo, ao chegar na América latina, o colonizador acaba en-
trando em contato com diferentes culturas ameríndias e africanas, e, 
na tentativa de absorver e dominar culturalmente esses povos, o mo-
vimento estético do Barroco acaba por reverberar essa confluência de 
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existências. Esses desdobramentos culminam no “Neobarroco” lati-
no-americano. Uma nova perspectiva que herda alguns arquétipos do 
Barroco histórico europeu, mas que na América se modifica. 

É pertinente considerar essas articulações para determinar 
o que, nas ruínas coloniais sintomaticamente classificadas 
como “Barroco histórico”, aparece hoje tão vivo a ponto de 
facultar as identificações do presente com um novo “Barro-
co” ou um neo-romantismo que não mais seria “histórico” 
ou romântico, mas apenas “Neobarroco”, neo-neo-românti-
co, pós-moderno e “pós-utópico”. É a tópica da metafísica, 
aparentemente imaterial, que permite determiná-lo. Os efei-
tos das artes do século XVII resultavam, em seu tempo, do 
substancialismo metafísico extinto desde a segunda metade 
do século XVIII (HANSEN, 2001, p. 64).

Pensar em substanciar o metafísico é talvez querer materializar 
o que até então não se fazia. O Barroco exige materialidade, confusão, 
caos e obscuridade. O Neobarroco acaba por concordar com essa 
vertente europeia, mas adiciona a carnavalização, o erotismo da lin-
guagem, a proliferação de vozes, o predomínio do cientificismo e do 
modelo elíptico de conceber os movimentos dos planetas, os labirintos 
mentais gerados pelo caos do pensamento humano etc.4

E é sobre esses labirintos que essa análise busca discutir. Pois 
os labirintos na literatura surgem para confundir o leitor, mas, ao mes-
mo tempo, permitem que o autor, assim como as suas personagens 
desenvolvam soluções a partir da inteligência e da lógica. A confusão 
existe para que a partir dela todos possam chegar à ordem. “O caráter 
pictórico próprio da arte barroca, despreza a linha como elemento limi-
tador dos objectos, (sic) conduz à confusão das coisas” (SILVA, 1993, 
p. 446). Essa característica de confusão acerca da narrativa é comum 
tanto ao Barroco como também ao gênero policial desde sua gênese. 

4  SARDUY, Severo. El Barroco y el Neobarroco. Buenos Aires: El cuenco de plata, 2011.
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Para Omar Calabrese, defensor da ideia de labirinto na obra 
neobarroca, ele se configura como um prazer por perder-se.

El más moderno y “estético” de los labirintos y de los nudos 
no es aquél en el cual prevalece el placer de la solución, sino 
aquél en el cual domina el gusto del extravio y el mistério del 
enigma. [...] En otras palabras, el que, más que nada, preside 
el nudo y el labirinto moderno es el claro placer de perderse y 
de vagabundear, renunciando, si fuera posible, a aquel último 
principio de conexión que es la clave de la solución del enigma 
(CALABRESE, 2012, p. 156)5.

Perder-se no processo é mais importante para Calabrese do que 
resolver o enigma, contudo, no romance policial, isso seria de fato frus-
trante para o leitor, então um direcionamento equivocado parece ser a 
solução encontrada por Padura para gerar esse prazer de continuar no 
labirinto, perdendo o acesso à verdade, vagabundeando por Havana 
e pelo Bairro Chinês.

O labirinto que defendemos aqui é o percurso do policial à des-
coberta do crime, e todos os objetos de confusão que aparecem na 
narrativa para tentá-lo impedir de resolver o mistério. Portanto, além 
de percorrer a cidade de Havana em busca de respostas, o labirinto 
de Mario Conde também perpassa elementos culturais e mitológicos 
como veremos a seguir.

Em concordância à construção labiríntica da narrativa por meio 
da utilização do mito e da religião, o erotismo também se faz presente 
visto que pode ser definido como:

El espacio Barroco es de la superabundância y el desperdício. 
Contrariamente al lenguaje comunicativo, económico, austero, 
reducido a su funcionalidad – servir de vehículo a una información  

5 O mais moderno e “estético” dos labirintos e dos nós não é aquele no qual prevalece o 
prazer da solução, e sim aquele no qual predomina o gosto pelo extravio e o mistério do 
enigma. [...] Em outras palavras, o que, antes de mais nada, prevalece no nó e no labirinto 
moderno é o claro prazer de perder-se e de vagabundear, renunciando, se for possível, a 
aquele último princípio de conexão que é a chave de solução do enigma (Tradução nossa).
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-, el lenguaje Barroco se complace en el suplemento, en la de-
masia y la perdida parcial de su objeto (SARDUY, 2011, p. 32)6.

Sendo assim, entendemos o conceito de Sarduy sobre erotismo 
como um projeto que visa a exacerbação da linguagem, dessa forma, 
inferimos também que há na construção labiríntica também um proces-
so de exacerbação da potencialidade narrativa. O caminho erronea-
mente traçado pela personagem Mario Conde, permite que ela se per-
ca na exegese da obra, logo o caminho outro é em si um desperdício 
de linguagem narrativa. Portanto, feito um recorte das características 
do Neobarroco, buscamos analisar a obra por esse viés de construção 
narrativa labiríntica, levando em consideração as interferências que 
permitem a feitura desse processo.

NÓS E LABIRINTOS EM  
“LA COLA DE LA SERPIENTE”

La Cola de la Serpiente é uma obra cubana peculiar, que, entre 
os seus aspectos mais interessantes está a construção temporal da 
narrativa. A histórica começa com Mario Conde já aposentado partindo 
em visita ao Bairro Chinês, o que desencadeia a lembrança sobre o 
caso do chinês morto. Esse retorno ao local do passado denuncia uma 
circularidade temporal e também espacial que enclausura a persona-
gem em seu contexto havanês.

Pensar sobre nós e labirintos na literatura neobarroca é expandir 
o horizonte de sentido por meio da construção narrativa que envolve o 
desenvolvimento do texto. Nesse sentido, o romance policial conversa 

6 O espaço Barroco é o da superabundância e do desperdício. Contrariamente à linguagem 
comunicativa, econômica, austera reduzida a sua funcionalidade – serve de veículo a uma 
informação -, a linguagem Barroco se favorece do suplemento, na demasia e da perda 
parcial de seu objeto (Tradução nossa).
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intrinsecamente com o conceito de Calabrese e a concepção de labi-
rinto dentro de uma obra neobarroca. 

Podríamos decir que el labirinto es una típica representación fi-
gurativa de una complejidad inteligente. Todas las leyendas, los 
mitos, los usos, los juegos fundados en la figura del labirinto 
se presentan de hecho con dos características, ambas intelec-
tuales: el placer de extravio frente a su inextricabilidad (acompa-
nhado por el eventual miedo) y el gusto de salir de ello con las 
astucias de la razón (CALABRESE, 2012, p. 146)7.

Essa definição de Calabrese nos ajuda a entender que o con-
ceito de labirinto não é apenas físico, como uma estrutura rígida que 
serve de único caminho para a personagem que o segue. Ele é, antes 
de tudo, também uma construção figurativa que norteia a inteligência 
da personagem. Logo, os recursos históricos, mitológicos, de crenças, 
metáforas e jogos passam também a configurar um labirinto na trama, 
que impede que a personagem veja com clareza o fim da jornada. 

Logo, é comum também o desvio da normalidade ou do ca-
minho trilhado pela personagem com o surgimento de algo inusitado 
ou incompreensível por ela. Dessa forma, cabe ao herói desvendar o 
caos labiríntico pela inteligência. E assim se faz na literatura policial, 
em regra geral, o detetive, em específico, Mario Conde, se vê em uma 
situação não planejada, o crime no bairro chinês, e precisa usar sua 
inteligência para descobrir não apenas o motivo, como também o autor 
do crime. E ninguém além de Mario Conde conseguiria fazê-lo.

Pero, sobre todo, el policía conocía la razón por la cual Patricia 
lo reclamaba: según la teniente, para alguien que no tuviera un 
guia confiable en el Bairro Chino aquel caso sería de imposible 
solución. Y patrícia sabía que entre los investigadores de la Cen-
tral sólo el Conde, por la amistad que lo unía a su próprio padre, 

7 Poderíamos dizer que o labirinto é uma típica representação figurativa de uma ‘complexi-
dade inteligente’. Todas as lendas, mitos, usos, os jogos fundados na figura do labirinto se 
apresentam de fato com duas características, ambas intelectuais: o prazer do desvio frente 
a sua inextricabilidade (acompanhado por um eventual medo) e o gosto de sair do labirinto 
pela astúcia da razão. (Tradução nossa)
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Juan Chion, tendría alguna posibilidad tangible de acercarse a 
la verdad (PADURA FUENTES, 2011, p. 20)8.

A verdade é o fim do labirinto, alcançada quando o detetive 
conseguir desvendar todos os fatores que envolvem o crime, não 
apenas sua motivação, mas também todo o repertório cultural e mís-
tico-religioso que o envolvem. O que na obra surge em abundância 
na tentativa de confundir a personagem principal. Como vimos em 
Calabrese, as lendas e mitos servem para tornar o labirinto narrativo 
ainda mais confuso, não obstante demonstre a grande capacidade 
cognitiva de quem as desvendem.

Ao analisar o corpo do chinês morto, Mario Conde se depara 
com uma cena inusitada:

Pedro Cuang seguia colgado de una viga del techo y de su 
boca salía da punta de una lengua pálida y marcada por la 
mordida de sus propios dientes. Estaba en cueros y en el piso 
había un charco de mierda, orines y manchas de sangre. [...] 
a Pedro le había cortado el dedo índice de la mano izquierda 
y en el pecho, con una cuchilla o con una navaja muy afilada, 
le habían hecho un círculo con dos flechas que formaban una 
cruz, y en cada cuadrícula habían puesto unas cruces más 
pequeñas, como si fueran signos de sumar..., ¿me entiendes? 
(PADURA FUENTES, 2011, p. 34)9.

O mistério começa na cena do crime, ao perceber que havia 
algo de estranho com o corpo do chinês, então, Conde inicia uma 
busca histórica-religiosa que justifique ou, no mínimo, esclareça os  

8 “Acima de tudo, ficara sabendo a razão pela qual Patricia o procurara: segundo a tenente, 
aquele seria um caso impossível de ser solucionado por alguém que não contasse com um 
guia confiável no Bairro Chinês. E Patricia sabia que, entre os investigadores da Central, só 
mesmo Conde, pela amizade que vinculava a seu pai, Juan Chion, teria alguma possibili-
dade concreta de se aproximar da verdade” (PADURA FUENTES, 2015, p. 15).

9 “Pedro Cuang continuava suspenso em uma viga no teto, e de sua boca saía a ponta de 
uma língua pálida e marcada pela mordida dos próprios dentes. Estava pelado e havia no 
chão uma poça de fezes, urina e manchas de sangue. [...]cortaram o indicador da mão es-
querda do Pedro e, no peito, com um faca ou navalha bem afiada, fizeram um círculo com 
duas flechas formando uma cruz, e em cada quadrícula puseram umas cruzes menores, 
como se fossem sinais de somar... Deu pra entender?” (PADURA FUENTES, 2015, p. 23).
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critérios da cena. “Um círculo com duas flechas e o dedo indicador cor-
tado” (PADURA FUENTES, 2011, p. 34) não são condições normais de 
crime, nem mesmo em cidades de extrema violência, esse fato requer 
um apreço maior sobre o argumento do crime e um olhar específico 
sobre a construção de um suspeito, visto que as condições implicam 
um conhecimento mínimo de simbologia. 

Não obstante desconheça o valor semântico das ações sobre 
o corpo do chinês morto, Mario Conde precisa, dessa forma, atrair 
aliados que o ajudem com a mitologia do símbolo e com o possível 
significado da violência empregada no dedo decepado. Sendo assim, 
ele sai em busca de um guia que o norteie pelo Bairro Chinês, ou pelo 
Labirinto desse misterioso caso policial. Esse guia é Juan Chion, pai de 
Patricia, tenente que trouxe o caso até Mario Conde.

Juan é o responsável por apresentar os mitos chineses e os 
líderes religiosos locais que podem contribuir na investigação. Fatos 
e linhas de pensamento que estavam ocultos para o detetive Mario 
Conde, sendo assim, o labirinto se organiza quando há a tentativa de 
buscar a ordem. “El laberinto es sólo una de las muchas figuras del 
caos, entendido como complejidad cuyo orden existe, pero es compli-
cado u oculto” (CALABRESE, 2012, p. 146)10.

Partindo da premissa de que algo estava oculto, Mario Conde 
adentra o Bairro Chinês com olhos atentos em busca da verdade, em-
bora toda a inserção na cultural chinesa, especialmente na mitologia 
religiosa, o atordoe um pouco. Contudo, logo surge a figura de Francis-
co Chiú que conta a Conde a história das quatro famílias chinesas que 
prometeram se proteger em tempos difíceis, uma Associação de San 
Fan Con (referência a uma espécie de santo chinês), cujo símbolo seria 
uma cruz e na qual cada espaço entre as cruzes representaria cada uma 
das famílias, os Chiú, os Chion, os Lao e os Cuang. Todavia a história 
das famílias e do santo chinês deixa Mario Conde ainda mais confuso.

10 O labirinto é apenas uma das muitas figuras do caos, entendido como complexidade, cuja 
ordem existe, mas é complicada e oculta. (Tradução nossa)
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Ahora lo que hace falta saber es qué carajo es lo que tengo en 
las manos: engaño, traición, un banco de apuntaciones que ya 
no existe y un chino que no se sabe si andaba metido en un 
negocio de drogas del que todo el mundo habla o si de verdad 
tenía dinero, pero que debía de tenerlo... Un chino que aparece 
ahorcado con una cruz en el pecho que ahora resulta que ni 
siquiera es el signo de san Fan Con, un santo que no es santo 
pero también lo es, una mafia que ya no existe pero que si exist-
iera no perdonaría una traición, un chino que no traiciona pero a 
lo mejor sí... Facilito (PADURA FUENTES, 2011, p. 72)11.

Tudo parece contraditório para Mario Conde, e a história envol-
vendo chineses e santos não convence o detetive de que o crime teria 
uma motivação moralizante ou teria sido questão de honra. Então, logo 
Mario Conde percebe que teria de trabalhar com uma hipótese mais 
tangível para resolver o crime. Após investigar sobre o morto, o detetive 
acaba por descobrir seu envolvimento com jogos ilegais no Bairro Chi-
nês, e que era possível que Pedro Cuang estivesse de posse de uma 
grande quantidade de dinheiro. Esse pensamento dá a Mario Conde um 
outro caminho investigativo, divide o labirinto em dois. Essa dicotomia 
convém ao labirinto Neobarroco, pois reforça a ambiguidade do texto.

Ahora, pensándolo bien, nudos y labirintos son, en cambio, 
representaciones de una complejidad ambígua. Por una parte 
estás niegan el valor de un ordem global, de una topografia 
general; pero, por outra, constituyen un desafio para encontrar 
todavia un orden y no inducen a la duda sobre la existência del 
orden mismo. Éste parte de un placer y termina en un placer 
que consisten ambos en el princípio de la sustituición de orden 
(CALABRESE, 2012, p. 148)12.

11 “Agora só falta saber que merda tem nessa bandeja: trapaça, traição, uma banca de jogo 
que não existe mais e um chinês que ninguém sabe se estava ou não metido com um ne-
gócio de drogas de que todo mundo fala ou se tinha mesmo dinheiro, mas que devia ter... 
Um chinês que aparece enforcado com uma cruz no peito que agora já nem é o símbolo de 
São Fan Con, um santo que não é santo mas que também é, uma máfia que já não existe 
mas que, se existisse, não perdoaria uma traição, um chinês que não é traidor mas que 
talvez seja... Moleza” (PADURA FUENTES, 2015, p. 47).

12 “Agora, pensando bem, nós e labirintos são, em mudança, representações de uma comple-
xidade ambígua. Por um lado, elas negam o valor de uma ordem global, de uma topografia 
geral, mas por outro lado, constituem um desafio a fim de encontrar uma ordem e não induz à 
dúvida sobre a existência da mesma ordem. Esta parte de um prazer e termina em um prazer 
que consiste ambos no princípio da substituição da ordem” (Tradução nossa).
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O prazer inicial ao detetive seria o fato de ter uma investigação 
a fazer, o segundo prazer, mais óbvio, seria o da investigação em si. A 
descoberta das motivações e o assassino, é claro. Assim como a dico-
tomia de caminhos lógicos ressalta na personagem a importância da 
inteligência, pois facilmente um indivíduo não habituado às astúcias das 
testemunhas aceitariam a hipótese de um crime como motivações reli-
giosas, isso soaria exótico, e serviria a narrativa policial como um diferen-
cial de sua fórmula basilar. Contudo, ao negar essa hipótese, o detetive 
retorna ao caminho da astúcia e da inteligibilidade. A materialização do 
crime, aspecto tão comum ao Neobarroco latino-americano, foi aqui fun-
damental para a descoberta da motivação. Pois é muito mais crível um 
crime fundado em questões financeiras, do que a necessidade de se 
fazer um feitiço utilizando um defunto chinês. A crença no tangível e no 
que é material vence a excentricidade e as lendas do labirinto.

Sendo assim, Mario Conde vence o labirinto utilizando-se de ló-
gica e de argumentos pautados na vulgaridade dos crimes, embora 
reconheçamos que a excentricidade de um crime mitológico seja inte-
ressante a fim narrativos. Há de prevalecer na estética contemporânea 
e na influência do Neobarroco a manutenção do crível e o escapar do 
labirinto, mesmo que por muito seja difícil a sua saída.

Dessa forma, entendemos que há na narrativa de La cola de la 
Serpiente dois labirintos, um físico que se dá pelo percorrer de Mario 
Conde pelo Bairro Chinês, e outro labirinto cultural que se configura a 
fim de tornar a narrativa mais interessante, mas que permite também as 
sensações de se perder na história e na resolução do crime.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo assim, percebemos como se dá a construção das caracte-
rísticas do labirinto pertencente ao Neobarroco latino-americano na obra 
policial retratada. A priori, percebemos que o labirinto além de configurar 
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uma situação física, como poderíamos entender o fato de Mario Conde 
correr pela cidade em busca de provas que esclareçam o crime, pode 
também significar um caminho mais exotérico, o percorrer cultural, mís-
tico-religioso pelo qual segue a personagem principal da obra.

Os mitos e lendas surgem para deixar a personagem em estado 
de confusão. Nesse espírito de consciência, ela se perde e não con-
segue vislumbrar a saída do labirinto. Por isso ela sente necessidade 
de reorganizar os pensamentos a fim de encontrar uma solução mais 
crível ao mistério do crime.

Assim como defende Calabrese, a resolução de um labirinto, 
nesse caso em específico de um crime, tende a ser resultado de um 
processo árduo de inteligibilidade e não de sorte ou do acaso.  A esco-
lha por um outro caminho lógico permite a bifurcação do labirinto, logo 
sua expansão, e também facilita a busca pela razão, valorizando o tra-
balho do detetive, que, com sucesso, vence as demandas do labirinto.

Vencer o labirinto significa expô-lo ao narratário, não apenas 
apontar o culpado, especialmente no romance policial, no qual os 
detalhes são mais do que importantes. A clareza de pensamento do 
protagonista permite a defesa de que apenas a lógica e a razão so-
bressaem-se ao caos do mundo, sobrepondo-se até a religião e as 
crenças míticas nessa obra em específico.

Sendo assim, percebemos no romance uma forte herança neo-
barroca com a presença da construção de labirintos em sua narrativa. 
Embora o objetivo seja confundir a todos, personagens e narratário, o 
labirinto é vencido pelo detetive por meio da lógica e da razão, recupe-
rando o sentimento de ordem tão caro ao romance policial. A verdade 
do mundo está fora do labirinto, ela existe na razão e no trabalho.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O Barroco vem sendo estudado há bastante tempo, seus des-
dobramentos na Europa e sua expansão para a América latina causa-
ram uma reverberação na cultura tão fortemente intrínseca à identidade 
cultural latino-americana, que os vestígios dessa importação podem 
ser vistos até a contemporaneidade e em diversas formas de escri-
ta, pintura, dança, etc. Sendo assim, esse trabalho busca reconhe-
cer essa herança cultural em um gênero também muito estudado na 
pós-modernidade: a literatura policial. Para isso, vamos discutir pontos 
sobre o Barroco latino-americano.

Inicialmente, é notório e imprescindível esclarecer que o Barroco 
demanda grande importância na América Latina a partir do processo 
de colonização. Após o desenvolvimento da vertente barroca na Euro-
pa no século XVII, os fatores e influências que caracterizam o Barroco 
chegam às Américas trazidas pelos europeus, modificando, assim, a 
cultura local (a produção indígena) e readaptando os conceitos ame-
ríndios sobre as divindades cultuadas até então em um processo de 
sincretismo religioso. Bem sabemos que os povos indígenas eram po-
liteístas, algo muito distante da realidade cristã europeia. Com esse 
movimento, o pensamento Barroco se instaura nas américas e passar 
a modificar o estilo de vida, arquitetura, hábitos alimentares, cultura e 
principalmente a produção artística. 

E com base nessa mudança do status quo que a América se 
forma enquanto continente que buscava acima de tudo identidade. As 
características do Barroco, a obscuridade, a autorreferência, o vazio 
existencial do homem, a vida em ciclos, a artificialização e tantas outros 
aspectos reminiscentes do Barroco reverberam na produção artística 
(ressalva para a literária propriamente dita) do continente. 

É em busca de reconhecer esses aspectos que este trabalho se 
faz nascer, tentando encontrar diálogos mais recentes (contemporâneo  
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ou pós-morderno – como se queira nomear) com as perspectivas bar-
rocas que tanto se fizeram presentes no século XVII e XVIII, pois o 
Barroco tem a habilidade de não se datar ou aprisionar-se a determina-
do período cronológico, antes ressignifica-se e se aprimora ganhando 
camadas de aprofundamento em suas manifestações.

O diálogo se dará a partir de uma obra policial cubana chamada 
La Cola de la Serpiente (2011) de Leonardo Padura Fuentes. Nesse 
romance, a personagem de Mário Conde depara-se com a misteriosa 
morte de imigrante chinês e em sua tentativa de organizar o caos dado 
pelo crime, Conde desbrava o bairro e a cultura chinesa. 

Padura é um escritor cubano bastante prestigiado e reconhecido 
internacionalmente. Seu livro La Cola de la Serpiente, inicialmente era um 
conto escrito para a revista em que Padura trabalhava até então em Cuba, 
mas logo o escritor decide adaptar a obra para um romance com mais 
fôlego para discutir os assuntos de imigração e identidade nacional.

Buscando trazer diálogos com a vertente estudada, a aproxima-
ção se dará pelo reconhecimento dessas características neobarrocas 
na obra, como a sinestesia, as filigramas semânticas, o vazio, a vida 
em ciclos, e a relação do caos e da ordem com o mundo da obra. 

Dessa forma, buscamos aproximar a obra estudada dos aspec-
tos Neobarrocos latino-americanos, e para isso é necessário conhecer 
de forma mais aprofundada os critérios que cabem ao Neobarroco e 
que podem ser reconhecidos em La Cola de la Serpiente.

CONHECENDO O NEOBARROCO

O Neobarroco latino-americano herda alguns dos conceitos do 
Barroco europeu do século XVII que teve como ponto de partida a 
premissa contrarreformista em voga a despeito do expansionismo da 
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religião protestante na Europa, configurando um movimento artístico, 
histórico e cultural dos países americanos que buscavam forma de 
expressar sua cultura e a mescla que o processo de colonização havia 
ocasionado nas Américas. Contudo, antes, é necessário entender o 
Barroco europeu que segundo HAUSER (1998, p. 442) “é a expressão 
de uma cosmovisão intrinsecamente [...] homogênea, mas que assu-
me grande variedade de formas nos diferentes países europeus.”

Embora abrangente, esse conceito evoca uma assertiva quan-
to ao período Barroco. Não obstante apareça na Europa a priori, in-
fluenciado fortemente pela ideologia da contrarreforma e pelo desejo 
de negar o renascimento, o Barroco europeu já demostrava certa 
variedade, visto que a depender da cultura e da crise (política, reli-
giosa, econômica) instaurada em determinado país, seus pontos de 
vista poderiam variar, especialmente quanto ao apelo ao público, por 
exemplo, a distinção que Eloísa Costa Milton (2010) faz sobre o Bar-
roco católico e o protestante.

[...] observa-se que, além das tensões imanentes à dicção 
barroca propriamente dita, há dissensões significativas entre 
o Barroco católico, universo mais cerrado e refratário às trans-
formações culturais da época, e o protestante, mais afeito aos 
valores da burguesia nascente, mais racionalista e tendente ao 
mercantilismo e à industrialização (MILTON, 2010, p. 56).

Então, o movimento, por si só, não comunga uma visão única 
de interesses, embora tenhamos no Barroco um sentimento de univer-
salização do Páthos, na visão dos símbolos religiosos ligados à igreja 
católica e também na caricatura na representação da corte. Isso nos 
diz algo sobre as possíveis camadas de profundidade que o Barro-
co poderia assumir ainda na Europa, o Barroco europeu apresentava 
muitos elementos estéticos como a “extravagância, requinte, suntuo-
sidade; o inexplicável; o ilegível; o inacabado” (MILTON, 2010, p. 56). 
Através desses recursos estéticos, o movimento permitiu a mudança 
de olhar sobre a corte e sobre os símbolos religiosos, como as pinturas 
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de Caravaggio, por exemplo. A feiura passou a ser retrata de forma 
mais contundente e houve uma tendência a unir o erudito e o popular.

Esse pluralismo Barroco se agravou quando, no século XVIII, 
o Barroco instaurou-se na América latina trazido pelos colonizadores – 
espanhóis, português – vindo como consequência da implantação da 
catequização dos povos ameríndios, embora a intenção fosse suprimir 
a cultura indígena a fim de propagar a ideologia cristã europeia.

A importação do Barroco para a América [...] reveste-se, por-
tanto, do caráter de manutenção de uma ortodoxia políticore-
ligiosa de Estado, com o fim de contemplar os próprios es-
panhóis e, no lado oposto, assegurar a hegemonia da cultura 
imposta a indígenas, mestiços e, depois, a negros e mulatos 
(MILTON, 2010, p. 64). 

Soa distante pensar numa hegemonia cultural, visto que as civi-
lizações que já habitavam a América produziam sua própria formação 
cultural – talvez inconscientemente - o fato é que o Barroco na América 
Latina sofreu impactante influência do que aqui encontrou, a transposi-
ção cultural, lê-se aqui do Barroco, absorveu e se adaptou ao modelo 
cultural que encontrou nas Américas. Seja pela sobreposição religiosa, 
os deuses pagãos que foram substituídos pelos santos cristãos, seja 
pela absorção do vocabulário local, ou dos costumes. 

El concilio apoyó, igualmente, el culto de la Virgen en sus diver-
sas advocaciones. Sin hacer de esas medidas la emanación 
de una tendencia invasora e indiscriminada a la dulía, hemos 
de suponer que podían facilitar la difusión de uma piedad ibé-
rica tradicional y aproximar insensiblemente el cristianismo 
al universo indígena: al espacio saturado de ídolos sucedía 
lo un nuevo espacio poblado de santos y de sus imágenes 
(GRUZINSKI, 1994, p. 110).

Embora os colonizadores quisessem superar as crenças locais 
dos índios e negros através da imagem, o Barroco acabou por des-
pontar em algo que sintetizava as idiossincrasias dos nativos e absor-
veu elementos outros como: “aquisição da linguagem, móveis para a 
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vivenda, formas de vida, curiosidades, misticismo, manjares, pendores 
de refinamento e mistério” (MILTON, 2010, p. 67). Logo, entende-se 
que a configuração barroca na América latina é nova visto que os apa-
ratos estéticos e as influências que lhe atravessam são características, 
indissociavelmente, do contexto histórico hispano-americano, logo, 
podemos falar em Neobarroco pelas mudanças que decorrem dessa 
transição espacial e cultural. 

Entre os elementos que se destacam na representação neobar-
roca latino-americano encontram-se a sinestesia, a linguagem meta-
fórica, o contato com uma cultura estrangeira, polifonia, centralidade 
urbana e a ocorrência de um ponto de tensão. 

Mas nenhuma outra característica é tão forte quanto a artificia-
lização encontrada no texto de Sarduy (2011, p. 8) “El festín Barroco 
nos parece, al contrario, con su repetición de volutas, de arabescos y 
máscaras, de confitados sombreros y espejeantes sedas, la apoteosis 
del artificio, la ironía e irrisión de la naturaleza”. O Barroco acaba sendo 
visto como um movimento do exagero, do que sobra a narrativa por 
conta da extravagância linguística da qual o texto acaba por usufruir, 
das ironias e das metáforas que surgem para que o texto se desprenda 
do caráter denotativo e possa enveredar por caminhos plurais a imagi-
nação, do apego a natureza e a ambientização urbana. 

O Neobarroco, representado através da artificialização de Sar-
duy contará com estruturas que propagam a parodia aos textos canô-
nicos europeus, a substituição dos signos em busca da metaforização 
da linguagem, da proliferação de imagens e de significados dessas 
imagens para a arte, etc. Além de conjunturas outras ligadas mais di-
retamente a produção textual como a intertextualidade, a intratextuali-
dade e a reminiscência.
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A intertextualidade já é um termo bastante difundido entre os 
acadêmicos de literatura, já a intratextualidade ainda segundo Sarduy 
(2011, p. 26) pode ser definida como: 

Otras posibles organizaciones de esas letras. Las líneas ti-
pográficas, paralelas y regulares – determinadas por nuestro 
sentido lineal del tiempo –, a quien quiera transgredirlo, ofre-
cen sus fonemas a otras lecturas radiales, dispersas, fluc-
tuantes, galácticas: lectura de gramas fonéticos cuya prácti-
ca ideal es el anagrama.

Essa reorganização das frases dentro do texto devem ser feitas 
em gramas, sendo elas fonéticas, sintagmáticas ou sêmicas.

Essas são as principais estruturas que buscamos reconhecer 
na obra estudada, levando em consideração o contexto sócio-histórico 
cubano no qual a obra está inserida. Contexto esse que reverbera um 
cenário latino-americano continental que por aproximação propagam 
as ideias da colonização com uniformidade, ademais as diferenças 
políticas e de governo.

ANÁLISE

No romance de La Cola de la Serpiente (2011), alguns aspectos 
podem ser reconhecidos como herança de uma reminiscência barro-
ca. A obra tem como protagonista o policial (ainda não aposentado, 
mas que se aposenta em obras posteriores de Padura) Mario Conde, 
que em dado momento recebe a visita de Patrícia Chion, colega de 
trabalho e interesse amoroso do protagonista. Patrícia pede ajuda ao 
Conde para investigar um assassinato de um imigrante chinês ligado 
à sua família, e Mario Conde, não obstante ressalva, concorda em in-
vestigar o crime. Dessa forma, Conde entra em contato com um sub-
mundo do Bairro Chinês, local do crime. Ao chegar lá, ele percebe que 
não havia sido um assassinato comum, e rapidamente entende que 
teria de observar as prerrogativas chinesas com relação à máfia e à fé. 
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A obra apresenta alguns aspectos que chamam a atenção e 
remetem aos conceitos apresentados por Sarduy (2011) como Barroco 
latino-americano. Dessa forma, o primeiro aspecto notório da obra é a 
miscigenação, há no romance uma mistura de raças, o que possibilita 
consequentemente uma miscelânea cultural e religiosa única à narrati-
va. A atmosfera, incialmente cubana, logo introduz aspectos chineses, 
seja pelas personagens envolvidas na trama (a família de Patrícia, a 
vítima, a máfia por trás do crime), seja pela repercussão de uma cultura 
chinesa que resvala características em aspectos sinestésicos (olfato, 
paladar, audição), ou religiosos, como uma longa explanação simbó-
lica sobre a religião na China, e a mistura com outras religiões, cristia-
nismo, candomblé, maçonaria e tribais. No trecho abaixo, podemos 
perceber esse coexistir entre as crenças.

...cuando Mario Conde vio colgado de una pared, junto al altar 
católico presidido por un crucifijo y por la virgen de Regla, la 
santa cubana de rostro negro, aquel diploma de Gran Consis-
torio del Grado 33 de la masonería cubana, a favor del hermano 
Marcial Varona, supo que se hallaba frente al hombre adecua-
do: un arca de saberes sin fondo y una muestra viva de qué 
coño significaba ser cubano. Candito le había advertido que 
hablar con el anciano era como consultar a un viejo guru tribal, 
el hombre capaz de guardar en su mente todas las historias y 
las tradiciones del clan, y muy pronto el Conde lo corroboraría.  
(PADURA FUENTES, 2011, p. 96)

Nesse trecho percebe-se a ausência de centro que Sarduy 
aponta, não há uma única visão religiosa predominante e sim uma pro-
liferação das imagens religiosas que coexistem pelo contato migratório 
decorrente da colonização nas américas e também pela vinda de mão-
-de-obra escrava. Africanos, chineses, ameríndios e cristãos europeus 
dividem o espaço latino-americano, mesmo que diacronicamente, há 
um processo de confluência entre os deuses cultuados pelos nativos 
americanos, a crença cristã e as outras formas de fé, caracterizando 
um cruzamento entre culturas o que nos permite novas formas de pro-
dução de imagens culturais. Segundo Heloisa Milton (2010, p. 63):
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A visão do Barroco americano como cruzamento cultural entre 
o universo espanhol, o indígena, e mais tarde, o negro, torna-se 
redutora se não enfatizar um aspecto ideológico preponderante 
na arte da contra-reforma, ou seja, a manipulação intencional 
do continente humano do Novo Mundo por meio da sedução 
da imagem exuberante.

O índio foi seduzido no período da colonização pelas imagens 
produzidas pela igreja católica que tinha como objetivo expandir seu 
número de fiéis em resposta ao expansionismo protestante na Euro-
pa, como aponta Serge Gruzinski (1994). O que acontece com Mario 
Conde não é tão distinto, o detetive vê-se deslumbrado pelas imagens 
provenientes da mescla de religiões da qual Marcial Vanora tinha co-
nhecimento, e entende, assim, que a identidade cubana apenas pode-
-se configurar através da junção desses valores. 

Ademais à questão religiosa, há na obra também uma metafo-
rização característica do Barroco latino-americano, a metáfora surge 
nas américas, segundo Sarduy pelo processo de substituição, que é 
um dos três processos de artificialização que o autor utiliza para clas-
sificar a produção neobarroca.

El artificio Barroco se manifiesta por medio de una sustitución 
que podríamos describir al nivel del signo: el significante que 
corresponde al significado ha sido escamoteado y sustituido 
por otro, totalmente alejado semánticamente de él y que sólo 
en el contexto erótico del relato funciona, es decir, corresponde 
al primero en el proceso de significación (SARDUY, 2011, p. 9).

A metáfora permite que o texto gere, a partir delas, pluralidade 
de sentido, desprendendo-se do caráter denotativo anterior ao Barroco 
(SARDUY, 2011), a metáfora surge para falar de algo que não é tão 
evidente, com o propósito de criar reflexão, ao menos na obra aqui es-
tudada, em busca da compreensão de aspectos maiores ao trabalho 
rotineiro do policial, que, a partir de seus questionamentos, passa a 
enxergar a vida na sua experiência cíclica.
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Em La Cola de la Serpiente há também um sentimento de inevi-
tabilidade da morte, assim como a certeza do caráter substituível dos 
indivíduos, não obstante da vida.

Rufino giraba apaciblemente en su pecera. Sus temibles aletas 
de pez peleador batían com suavidad el agua y lo impulsiona-
ban en aquella danza circular que sólo terminaría con la muerte 
del animal... Y se reanudaría con la llegada del seguiente Rufino, 
siempre idêntico al anterior, y al ante anterior, y al de más atrás, 
pues el pez rojo y su vida de ciclos repetidos le ofrecían al Con-
de la sensación de que algo en el mundo podía ser, o al menos 
parecer, permanente e imutable. “Vivimos em eso, Rufo”, le dijo 
el Conde a aquel Rufino: “todo el tempo dando vueltas em el 
agua sucia, hasta que nos jodemos. Pero siempre habrá outro 
dispuesto a emprezar a girar: hasta que se joda todo, ¿no?...” 
(PADURA FUENTES, 2011, p. 127).

Embora a morte do animal signifique o fim da dança em círculos 
no aquário, haveria sempre um outro Rufino para substituir o peixe mor-
to, a vida acontece em ciclos e sempre há alguém disposto a assumir 
o papel deixado pelo outro. Além de metaforizar o papel do policial e 
do detetive, em conseguinte, em sua busca pela verdade/justiça as 
voltas com o crime, o trecho vale de metáfora também à vida, não 
apenas a função social dos indivíduos é substituível, como também o 
ser – único – que caracteriza cada um, e essa relação se dá pelo nome 
dos peixes – sempre Rufinos. 

Esse ciclo, aparentemente inquebrantável, apenas encontrará 
seu fim quando todos estiverem mortos, pois o homem, naturalmente 
tende a repetir seus feitos. Por isso a morte é indispensável, não ape-
nas para que haja função ao detetive, mas também pela busca de algo 
metafísico que explique essa cadeia cíclica. O vazio, a personagem 
segue a procura de algo que não alcança, pois não é terreno, e sente-
-se assim como o peixe vermelho, a rodar em círculos em um espaço 
limitado, ciente da ausência de algo que apazigue suas angústias. 
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Sendo assim, essa angústia se dá também na tentativa de or-
dem que o romance policial como gênero busca trazer a sua narrativa 
padrão. Essa ordem do mundo aparece no Neobarroco em Omar Ca-
labrese que afirma que:

La origen y el fin de los fenômenos consiste en imaginar el orden 
como un principio que se superpone a un indistinto originário, o, 
al contrario, como una condición que, sin embargo, tiende a la 
disolución final, a la absoluta equiprobabilidad de los fenóme-
nos (CALABRESE, 2012, p. 132).

O romance policial tem como princípio primário a organização 
do caos, tudo acontece e gira em torno da aparente inexplicabilidade 
do mundo. Assim como o Neobrarroco latino-americano, o romance 
policial não aceita esse caos e procura organizar os fenômenos a par-
tir das informações que faltam para compreender o todo. Ao detetive 
cabe a missão de ordenar os fenômenos e, assim, o mundo. 

Já numa visão mais estrutural do texto, no trecho específico: “al 
anterior, y al ante anterior, y al de más atrás” percebemos o que Sarduy 
chama de Gramas fonéticas, uma reorganização das palavras a fim de 
que tragam uma construção fonética distinta.

Otras posibles organizaciones de esas letras. Las líneas tipográ-
ficas, paralelas y regulares -determinadas por nuestro sentido 
lineal del tiempo-, a quien quiera transgredirlo, ofrecen sus fone-
mas a otras lecturas radiales, dispersas, fluctuantes, galácticas 
(SARDUY, 2011, p. 26). 

O tempo aparece modificado, seja pela organização das palavras 
em gramas fonéticos, seja pela perda da ordem cronológica do roman-
ce, em alguns momentos Mario Conde, saudoso do passado, retorna 
aos lugares da sua infância a lamentar algo que se perdeu no tempo. 

Se extasió, como era habitual que se extasiara, en la contempla-
ción de la casa. Por lo que se veía desde fuera y por lo que había 
dentro, aquélla siempre fue la casa perfecta, la que más sueños 
y deseos le despertó y le despertaría a lo largo de su vida: hasta 
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el sueño peregrino de volver a casarse, a pesar de acumular ya 
dos experiencias matrimoniales no precisamente de agradable 
recordación (PADURA FUENTES, 2011, p. 75). 

O sonho recorda algo do passado, e projeta no futuro da per-
sonagem a responsabilidade em cumprir tal desejo, contudo o pessi-
mismo herdado das más experiências não permite que ela evolua em 
seu desenvolvimento matrimonial, há algo que aconteceu no passado, 
que remanescente em sua memória lhe molda no presente e o impede 
de evoluir. Essa mobilidade, transferência do espaço, acontece em um 
tempo psicológico, o que deixa as informações fornecidas pelo texto 
obscuras, pois o ponto de vista é da personagem, logo não há forma 
de contestá-la, o narrador é o próprio Mario Conde.

Dessa forma, pode-se reconhecer alguns aspectos do Neobar-
roco na obra de Padura, seja pela reminiscência de características do 
sonho, ou da memória, a polifonia cultural e religiosa que impede a 
formação de um centro único na narrativa, e a formação de imagens 
que circulam em um espaço tão plural quanto a cidade de Havana. 
A cidade é o que permite essa convergência de fatores, é o plano de 
fundo e o local das experiências que moldam a personagem. É na 
cidade que Mario Conde reflete sobre a vida, e sobre a capacidade do 
tempo de ser repetir, o ciclo da vida nunca se rompe, sua perenidade 
sobreviverá ao mistério e ao crime. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No romance pôde-se perceber fragmentos que corroboram com 
a visão neobarroca que circula na américa latina pela influência origi-
nária do processo de colonização sofrido nas américas, e a transpo-
sição cultural que sofre os índios que lá estavam. A obra utiliza-se de 
recursos de reminiscência cultural para abordar aspectos religiosos e 
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culturais que aparecem como plataforma ou justificativa para o desen-
volvimento da narrativa.

Também é possível enxergar um apreço à memória através do 
devaneio e do sonho, desejo de concretude de ideais do passado pelo 
sentimento de vazio no presente. A narrativa revela esses aspectos 
Neobarrocos respeitando o gênero policial ao qual faz parte, com apre-
ço a estrutura das novelas policiais. Especialmente ao apreço com a 
organização do caos tão caro ao gênero estudado, assim como os 
desdobramentos que intrinsicamente compõe a narrativa de investiga-
ção, a busca pela informação que falta para descobrir o mundo. 

Nesse sentido, conseguimos verificar vestígios da reminiscência 
neobarroca na obra cubana do escritor Leonardo Padura, de forma 
indutiva, assegurar um sussurro poético inspirado na forma de arte 
disseminada na América no século XVIII.
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