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"Então, reunidos todos os que estavam na estalagem diante do palco, alguns de pé, 
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apresentador começou a dizer o que ouvirá e verá quem ouvir ou vir o capítulo 

seguinte." 
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RESUMO 

 

Este estudo objetivou apresentar elementos de teatralidade na obra literária O 

Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de la Mancha (1605 e 1615), do escritor espanhol 

Miguel de Cervantes. Para identificar tais elementos, são utilizados, além das noções 

acerca da teatralidade, pesquisas nas áreas da commedia dell'arte e do entremez Los 

Romances. Foram investigados aspectos da biografia de Miguel de Cervantes relativos à 

sua presença no teatro espanhol entre os séculos XVI e XVII. Tudo isso foi organizado 

a partir das imagens cênicas da obra Dom Quixote, levando-se em consideração os dois 

tomos. Os principais teóricos e pesquisadores que contribuíram para o desenvolvimento 

da pesquisa foram Josette Féral, José Sanchis Sinisterra, Marco Antônio Lopes, Amparo 

Juan Bolufer, Edwirgens de Almeida, Julio Vélez-Sainz, Héctor Urzáiz, Roberta Barni, 

Ramón Menéndez Pidal, Jean Canavaggio, Roger Chartier, André Carreira, entre outros. 

As teatralidades presentes em Dom Quixote são reconhecidas pela dimensão do olhar do 

leitor/espectador, inerente ao teatro, mediante a obra; pela construção literária 

cervantina, tendo como base as personagens e roteiros teatrais (canovaccio) da 

commedia dell'arte e, também, a dramaturgia do entremez Los Romances; e pela 

anacronia advinda da multiplicidade de gêneros literários que compõem as narrativas 

secundárias se entrecruzando à principal – dom Quixote e Sancho Pança. Foram 

considerados, ainda, nesta visada cênico-literária, os elementos autobiográficos que o 

próprio autor inseriu na história, tais como os desdobramentos da figura do narrador 

como personagem e autor, ou das demais personagens da obra. Tudo isso revela a 

construção cênica de Dom Quixote e sua forte presença no teatro da atualidade, 

inclusive há exemplificações de obras teatrais decorrentes dessa eminente literatura e do 

teatro contemporâneo, evidenciando a anacronia dessa obra. 

 

Palavras-chave: Teatralidade. Dom Quixote. Literatura. Imagens Cênicas. Miguel de 

Cervantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

Este estudio objetivó presentar elementos de teatralidad en la obra literaria El Ingenioso 

Hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605 y 1615) del escritor español Miguel de 

Cervantes. Para identificar tales elementos, se utilizan, además de las nociones acerca 

de la teatralidad, investigaciones en las áreas de la commedia dell'arte y del entremez 

Los Romances. Se investigaron aspectos de la biografía de Miguel de Cervantes 

relativos a su presencia en el teatro español entre los siglos XVI y XVII. Todo ello  fue 

organizado a partir de las imágenes escénicas en la obra Don Quijote tomando en 

consideración los dos tomos. Los principales teóricos e investigadores que contribuyen 

al desarrollo de la investigación fueron Josette Féral, José Sanchis Sinisterra, Marco 

Antônio Lopes, Amparo Juan Bolufer, Edwirgens de Almeida, Julio Vélez-Sainz, 

Héctor Urzáiz, Roberta Barni, Ramón Menéndez Pidal, Jean Canavaggio, Roger 

Chartier, André Carreira, entre otros. Las teatralidades presentes en Don Quijote son 

reconocidas por la dimensión de la mirada del lector/espectador, inherente al teatro, 

mediante la obra; por la construcción literaria cervantina, teniendo como base los 

personajes y guiones teatrales (canovaccio) de la commedia dell'arte y, también, la 

dramaturgia del entremez Los Romances; y por la anacronia proveniente de la 

multiplicidad de géneros literarios que componen las narrativas secundarias 

entrecruzándose con la principal – don Quijote y Sancho Panza. Se consideraron, 

además, en esta mirada escénico-literaria, los elementos autobiográficos que el propio 

autor insertó en la historia, tales como los desdoblamientos de la figura del narrador 

como personaje y autor, o de los demás personajes de la obra. Todo ello revela la 

construcción escénica de Don Quijote y su fuerte presencia del teatro en la actualidad, 

incluso hay ejemplificaciones de obras teatrales derivadas de esta eminente literatura y 

del teatro contemporáneo, evidenciando la anacronía de esa obra. 

 

Palabras-clave: Teatralidad. Don Quijote. Literatura. Imágenes Escénicas. Miguel de 

Cervantes. 
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PRÓLOGO 

 

 Dom Quixote de la Mancha, uma personagem literária, fictícia. De tanto ler histórias 

sobre a cavalaria andante, resolve ser um cavaleiro e, a partir desta vida teatral, Miguel de 

Cervantes Saavedra cria uma das maiores obras literárias da história mundial, ao mesmo 

tempo em que dá vida a uma personagem que viria a ser ícone da loucura, do romantismo e da 

fanfarrice, visto algumas expressões linguísticas que surgiram a partir de sua presença: 

quixotada, quixotesco, quixotismo. Durante os mais de quatro séculos de sua existência, 

muitas pessoas se divertiram com a leitura ou narrativa da história do cavaleiro manchego e 

essa figura se desenvolveu tanto no imaginário mundial que se levantaram dúvidas quanto a 

sua existência na realidade. 

 A dúvida em relação à sua existência talvez se dê pelo fato de que Cervantes, ao criar 

suas narrativas, mesclou elementos reais e ficcionais com muita desenvoltura, de forma que o 

leitor não consegue, em algumas partes da obra, distinguir uma coisa da outra. A genialidade 

do autor nesse aspecto é tão impressionante que há na obra questionamentos acerca de si 

mesma  metaliteratura , além da problematização quanto à sanidade do leitor que se diverte 

com sua leitura, da mesma forma que o fidalgo se divertia ao ler seus livros de cavalaria. Isso 

pode ser visto no pensamento da personagem de um padre sobre aquilo que havia sido 

publicado na primeira parte de Dom Quixote (1605). 

 

O religioso, que ouviu falar de gigantes, vilões e encantamentos, por fim 

compreendeu que aquele devia ser dom Quixote de la Mancha, cuja história o 

duque tinha o costume de ler, e ele o tinha repreendido muitas vezes, dizendo 

que era absurdo ler tais absurdos [...]1 

 

 É interessante refletir por meio dessa passagem que, muito provavelmente, Cervantes 

expôs, através da personagem do padre, o pensamento de algumas pessoas de sua época que 

questionavam a qualidade da sua literatura, dada a quantidade de disparates representados 

pelas vivências das duas personagens principais. E é exatamente essa exposição de 

pensamentos de sua época, reunida a inumeráveis "absurdos", que a coloca nesse limiar entre 

realidade e ficção. Dom Quixote pode ser um absurdo; porém, se tornou um absurdo 

necessário: e não só o ler, mas o desvendar, o ir além do que suas páginas revelam. Sobre esse 

aprofundamento da leitura, Jean-Luc Nancy propõe a seguinte reflexão: 

 

                                                
1 CERVANTES. Dom Quixote, v. 2, cap. XXXI, 2012, p. 276. 
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O livro está aí [...], é preciso escrever sobre ele, fazê-lo palimpsesto, 

sobrecarregá-lo, embaralhar suas páginas com linhas acrescentadas até a pior 

confusão dos sinais e das escritas: é preciso consumar em suma sua 

ilegibilidade de origem, crispando-o com o informe esgotamento da cãibra.2 

 

 Esse pensamento do livro Demanda – literatura e filosofia serve tão bem à pesquisa de 

Dom Quixote
3
, que não seria surpresa alguma se fosse revelado que Nancy o escreveu tendo 

em vista justamente a obra máxima de Miguel de Cervantes. Por ter sido escrito no período de 

transição entre os séculos XVI e XVII e, por ter uma temática central que remete a uma 

literatura da Idade Média, muitas pessoas consideram Dom Quixote um livro de difícil leitura; 

um livro com uma "ilegibilidade de origem". Porém, por mais que as pessoas desconheçam 

essa leitura, é inegável que grande parte da população mundial já ouviu a respeito da 

personagem dom Quixote de la Mancha e seu fiel escudeiro Sancho Pança, de forma que a 

dupla se encontra, já há algum tempo, no imaginário popular. 

 A exemplo do que afirma Nancy sobre "o livro", Dom Quixote se tornou uma obra de 

tão grande importância, que já não basta mais a ler  não basta mais apenas se deliciar com as 

aventuras vividas por cavaleiro e escudeiro, nem tampouco se desviar da narrativa principal 

ao se lastimar com as desventuras de Cardênio e Lucinda; se impressionar com a fuga do 

capitão Ruy Pérez de seu cativeiro em Argel e, até mesmo, se indignar com a loucura de 

Anselmo, o Curioso impertinente, que tem uma obsessão em saber se a esposa é capaz de traí-

lo , é necessário escrever sobre ela, pensá-la como uma obra que já não mais é somente 

entretenimento e que não traz em si apenas aquilo que o seu autor imprimiu em suas páginas, 

mas algo que vai além. Dom Quixote de Cervantes é um palimpsesto: a literatura deve ser 

desfeita, esmiuçada, ter as páginas embaralhadas e linhas acrescentadas até que se haja uma 

confusão entre sua escrita, que se tenha uma cãibra de tanto revirá-la, pois, só assim, se é 

capaz de lidar com a sua ilegibilidade recriadora. 

 Dom Quixote se tornou uma obra tão essencial, que transcendeu o universo literário se 

incorporando aos mais diversos universos existentes, principalmente ao das artes. A obra 

exerce tanta influência, que se tornou inspiração para diversos artistas nos campos da pintura, 

da escultura, da dança, da música e, como não poderia deixar de ser, do teatro. Esse é o campo 

principal desta pesquisa, que desenvolve ideias e conceitos que afirmam Dom Quixote como 

                                                
2 NANCY. Demanda – literatura e filosofia, 2016, p. 42. 
3 Nesta dissertação, sempre que for citado Dom Quixote, com iniciais maiúsculas, faz-se uma referência à obra 

El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha (1605), bem como à segunda parte, intitulada Segunda Parte del 

Ingenioso Caballero don Quijote de la Mancha (1615). Por sua vez, sempre que for citado o nome dom Quixote, 

faz-se referência à personagem principal desta obra. 
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uma obra literária imbricada de teatralidades. Para se desenvolver o tema, são levantados 

diversos aspectos que relacionam a vida de Cervantes com a sua escrita literária e teatral. 

 No primeiro capítulo, são apresentadas algumas noções de teatralidade por se tratar de 

uma temática muito atual, além de existirem diversos pensamentos sobre essa perspectiva a 

qual se relaciona diretamente com o teatro e com a literatura de Cervantes. Sendo assim, serão 

propostos olhares sobre as teatralidades que se relacionam com a figura do narrador e do 

espectador teatral, por considerar essa proximidade com o leitor, mediante os processos de 

escrita de Dom Quixote. Vários autores desenvolvem a noção de teatralidade, sendo os 

principais Josette Féral e o dramaturgo espanhol José Sanchis Sinisterra, este por pensar a 

teatralidade presente nesta literatura. Ainda neste capítulo, para falar sobre o desenvolvimento 

dos romances de cavalaria a partir de seu surgimento na Idade Média até a época de 

Cervantes, é citado o autor Marco Antônio Lopes. Assim, há a reflexão do leitor, ou do 

espectador, como tema essencial para a pesquisa, pensado a partir do conceito de Féral, ao 

trazer o olhar do espectador tanto para o evento cênico como também para o cotidiano. Esse 

aspecto se torna fundamental não só pela temática da pesquisa que liga a literatura ao teatro, 

mas, também, porque Cervantes cria uma escrita inovadora para sua época ao inserir o leitor 

na obra: isso o faz questionar se está lendo a história, ouvindo uma contação ou presenciando 

um evento cênico. Ele cria uma fusão de mundos, como explica o renomado escritor literário 

Jorge Luis Borges: "[...] Cervantes se compraz em confundir o objetivo e o subjetivo, o 

mundo do leitor e o mundo do livro." (BORGES, 2007, p. 638) 

 No segundo capítulo, trato da gênese da obra, passando pela biografia do autor, uma 

vez que Cervantes não só cria uma história ficcional – insere fatos reais, históricos e 

autobiográficos. Desta forma, ele construiu uma narrativa múltipla que não segue o princípio 

da linearidade temporal, sendo, portanto, polissêmica e anacrônica. Alguns episódios se 

passam em um período anterior ao início da história de dom Quixote, se cruzando com ela em 

algum ponto. Cervantes também insere histórias ficcionais que em nada se relacionam com a 

narrativa principal, constituindo-se em uma espécie de metaliteratura. Para desenvolver o 

assunto, são utilizados como principais interlocutores, Jean Canavaggio, autor da biografia 

mais conceituada de Cervantes, a autora Amparo Juan Bolufer, que dá ênfase à dimensão 

anacrônica dessa obra, e Edwirgens de Almeida, que trata dos diferentes formatos literários 

em que Cervantes escreveu e que estão presentes na obra. Sobre a autobiografia, são 

utilizados excertos de Dom Quixote, do próprio autor, que revelam suas contribuições para o 

desenvolvimento teatral em seu país e que interferem em sua escrita literária, aproximando-a 
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da escrita teatral, como informa Aurelio González em seu artigo sobre o teatro e a poesia em 

Dom Quixote: 

 

[...] se revisamos outras posições críticas posteriores, nos encontraremos 

frequentemente com essa perspectiva que relaciona a narrativa e o teatro e 

que faz que a obra cervantina se encontre sempre a cavalo entre os dois 

gêneros.4 

 

 Como se pode perceber, González traça uma perspectiva que situa a obra de Cervantes 

em um trânsito constante entre literatura e teatro, conectados pela via da escrita.  

 Nos capítulos terceiro e quarto, busco as relações diretas que Cervantes estabeleceu 

com o teatro. É sabido que ele não escreveu somente obras literárias, mas também 

dramaturgias para encenação; porém, seu encontro com o teatro vai além desse gênero teatral. 

Em sua biografia, é possível perceber que ele era um aficionado pelo teatro, revelando, 

inclusive, uma admiração por Lope de Rueda e suas encenações.  

 A ascensão da commedia dell'arte, apresentada no terceiro capítulo, foi responsável 

por alguns dos aspectos teatrais em Dom Quixote. Cervantes se utiliza das composições 

cênicas de duas companhias específicas  Ganassa e I Gelosi  para criar situações narrativas 

e, também, se aproveita de "personagens tipo"
5
 da commedia dell'arte para criar as próprias, 

principalmente os protagonistas da história, dom Quixote de la Mancha e Sancho Pança. 

Sobre esse aspecto em Dom Quixote, as fontes pesquisadas para diálogo são os autores Julio 

Vélez-Sainz e Héctor Urzáiz, além da autora Roberta Barni, que trata de como era a 

disposição cênica na estrutura da commedia dell'arte. 

 O entremez anônimo denominado Los Romances, assunto do quarto capítulo, mostra 

como Cervantes teria se utilizado dessa dramaturgia teatral para compor a estrutura dos sete 

primeiros capítulos da sua obra. A partir do sétimo capítulo, ele age com autonomia, sem mais 

referências diretas a Los Romances. Aliás, a escrita de entremezes passou a ser uma 

especialidade de Cervantes, sendo considerado um dos maiores escritores desse gênero de 

teatro breve. Para desenvolver este capítulo, a principal fonte são os trabalhos do teórico 

Ramón Menéndez Pidal. 

                                                
4 GONZÁLEZ. Cervantes: el Quijote, el teatro y la poesía, p. 2005, p. 4, tradução minha. "[...] si revisamos otras 

posiciones críticas posteriores nos encontraremos frecuentemente con esa perspectiva que relaciona la narrativa y 

el teatro y que hace que la obra cervantina se encuentre siempre a caballo entre los dos géneros." Ressalta-se que 

as traduções da Língua Espanhola para a Língua Portuguesa foram feitas por mim e revisadas por Dora Anchieta 

de Freitas. 
5 Termo da commedia dell'arte que se refere às personagens que possuem características previamente 

constituídas nesse universo teatral. 
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 No quinto capítulo, é traçado um paralelo que vai da influência teatral à construção 

literária de Dom Quixote e vice-versa, da literatura à criação teatral, em espetáculos inspirados 

tanto na narrativa principal como nas secundárias e, até mesmo, em espetáculos que trazem a 

obra como inspiração para outras construções mais independentes ou autorais. O 

desenvolvimento desses espetáculos teatrais se inicia pouco depois da publicação da primeira 

parte de Dom Quixote (1605) e chega até o século XXI, como será abordado por Roger 

Chartier.  

 Em todas as épocas houve encenações acerca de Dom Quixote, desde improvisações 

até óperas, entre as transformações vividas pelo teatro durante os pouco mais de quatro 

séculos após a publicação da obra, chegando, inclusive, ao teatro pós-dramático (conceito 

apresentado por Hans-Thies Lehmann). Sendo assim, exemplifica-se com o Teatro de Invasão 

desenvolvido pelo professor e diretor teatral André Carreira, com a encenação Das Saborosas 

aventuras de dom Quixote de la Mancha e seu fiel escudeiro Sancho Pança – um capítulo que 

poderia ter sido, junto ao Grupo Teatro Que Roda, e que contou com o ator Dionísio 

Bombinha, interpretando dom Quixote, e a atriz Liz Eliodoraz, interpretando Sancho Pança. O 

referido espetáculo, mesmo estando incorporado por novos conceitos teatrais, demonstra 

traços muito próximos às aventuras do cavaleiro manchego de Cervantes. Esses traços cênicos 

serão analisados reforçando a presença de teatralidade na obra, além de situá-la na 

modernidade, ou suas reverberações na pós-modernidade. 

 Com base em todos esses aspectos já citados e que melhor se revelarão ao longo desta 

dissertação, é possível pensar as teatralidades nas confluências das artes cênicas e da 

literatura. Estabeleceu-se um olhar sobre Dom Quixote, vinculando a sua literatura ao 

caminho teatral, apresentando-a, assim, como uma obra que se desdobra sobre si mesma, uma 

metaliteratura. É nesse jogo de vaivém, em que um olhar amplia o outro, que se tem o prazer 

de convidar o leitor para essa aventura Da presença de teatralidades na obra literária Dom 

Quixote: entre imagens cênicas. 
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1 HISTÓRIAS E NARRAÇÕES: CONFLUÊNCIAS TEATRAIS E LITERÁRIAS 

 

1.1 A presença de Cervantes no teatro espanhol no séc. XVI 

 

 

 É possível constatar a presença de teatralidades na obra Dom Quixote e, assim, é 

importante demonstrar as relações que Miguel de Cervantes teria estabelecido com o teatro. 

Indicações biográficas apontam que, desde a sua infância, o autor presenciava as 

representações de Lope de Rueda na Espanha (CANAVAGGIO, 2005, p. 86), o que o 

aproximaria do teatro e o tornaria um homem das letras, tendo escrito não somente romances, 

mas, também, dramaturgias. Embora sua paixão pelo teatro tenha se iniciado na Espanha, 

parece ter sido o teatro italiano que nele impulsionou o desejo de escrever peças teatrais e 

entremezes
6
 (CANAVAGGIO, 2005, p. 86). Jean Canavaggio afirma que a paixão que 

Cervantes possuía pelo teatro foi ainda mais alimentada durante o período em que viveu na 

Itália, como se vê no trecho: 

 

Esse desejo, que, como já vimos, se manifestou desde a mais tenra idade em 
sua paixão pelo teatro, nos anos em que viveu na Itália, deve ter sido 

plenamente satisfeito pelas tragédias cultas de um Dolce ou de um Giraldi 

Cinzio, inspiradas nas de Sêneca e cuja forma Miguel recordará ao escrever 

sua Numancia; pela commedia dell'arte, então ainda incipiente, mas já 

estruturada em torno de seus tipos principais, com os lazzi que fecundaram os 

entremezes cervantinos; e, finalmente pelas farças rurais em dialeto, que 

talvez tenha aplaudido nos arredores de Siena e que evocará em La guarda 

cuidadosa, desenvolvendo um de seus esquemas mais consagrados.7 

 

 Nota-se que, sua mais conhecida peça teatral, Numancia
8
 (1585), e uma das poucas 

que foram preservadas, recebeu uma forte influência das tragédias italianas. Canavaggio 

                                                
6 "Não raro confundido com o arremedilho e o momo, o entremez consistia em breves encenações de jograis e 

bufões, realizadas entre um prato e outro dos banquetes fidalgos durante a Idade Média. [...] Mais tarde, na 

Espanha o termo passou a designar toda a peça curta, em um ato, representada ao fim do primeiro e do segundo 

ato de peças longas, fossem comédias, fossem autos sacramentais." (MOISÉS, 2004, p. 148-149). 
7 CANAVAGGIO. Cervantes, 2005, p. 85-86. 
8 "Imbuido no ambiente literário da Corte, Cervantes escreveu La destrucción de Numancia (1582-85), também 
chamada La Tragedia de Numancia ou Comedia del cerco de Numancia. Nela descreveu a heróica defesa de 

Numancia, capital dos celtíberos arévacos, que no ano de 133 a.C. morreram de fome antes de render-se ao 

romanos de Cipião. Sobretudo, Cervantes viu em Numancia uma grande lição de patriotismo, um meio de 

fomentar o orgulho patriótico no que as fontes históricas se mesclam com motivos literários, dramas fictícios e 

projeções alegóricas." (CORTADELLA. 2004, p. 557, tradução minha). ["Imbuido en el ambiente literario de la 

Corte, Cervantes escribió La destrucción de Numancia (1582-85), también llamada La Tragedia de Numancia o 

Comedia del cerco de Numancia. En ella describió la heroica defensa de Numancia, capital de los celtíberos 

arévacos, que en el año 133 aC murieron de hambre antes que rendirse a los romanos de Escipión. Por encima de 

todo, Cervantes vio en Numancia una gran lección de patriotismo, un medio de fomentar el orgullo patrio en el 

que las fuentes históricas se mezclan con motivos literarios, dramas ficticios y proyecciones alegóricas."] 
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também cita a influência das farsas rurais que usará como tema em La guarda cuidadosa, 

sendo esse entremez incluído em uma de suas últimas obras: Ocho comedias y ocho 

entremeses nuevos nunca representados (1615). O principal estilo a ser considerado o mais 

fecundo para a construção de seus famosos entremezes é o mesmo que será responsável pelo 

expressivo traço teatral em Dom Quixote: a commedia dell'arte
9
. Esse gênero, assim como as 

personagens tipo principais, são tão importantes na gênese de Dom Quixote, que há diversos 

estudos acerca disso. 

 Para se ter uma ideia da presença forte do teatro na Espanha do século XVI e, 

consequentemente, na vida de Miguel de Cervantes, há na obra Dom Quixote algumas 

passagens em que o leitor se depara com referências diretas a essa arte. Inclusive, o leitor 

pode, junto às demais personagens do romance, "assistir" a representações, mesmo que sejam 

"encenadas" pelos protagonistas da obra  dom Quixote e Sancho Pança. E para ilustrar um 

pouco o que está sendo dito, a passagem a seguir revela, através da personagem central da 

obra, a paixão de Cervantes pelo teatro. Nela, se vê as personagens dom Quixote e Sancho 

encontrando uma carruagem repleta de atores de uma companhia teatral. Depois de se 

esclarecer o mal entendido em que dom Quixote imaginou que os atores vestidos com seus 

figurinos fossem seres fantásticos de uma grande aventura, ele acaba por perceber melhor a 

situação. 

                                                
9 "A Commedia dell'arte era, antigamente, denominada commedia all improviso, commedia a soggetto, 

commedia di zanni, ou, na França, comédia italiana, comédia de máscaras. Foi somente no século XVIII 

(segundo C. MIC, 1927) que essa forma teatral, existente desde meados do século XVI, passou a denominar-se 

Commedia dell'arte - a arte significando ao mesmo tempo arte, habilidade, técnica e o lado profissional dos 

comediantes, que sempre eram pessoas do ofício. [...] A Commedia dell'arte se caracterizava pela criação 
coletiva dos atores, que elaboram um espetáculo improvisando gestual ou verbalmente a partir de um canevas, 

não escrito anteriormente por um autor e que é sempre muito sumário (indicações de entradas e saídas das 

grandes articulações da fábula). Os atores inspiram num tema dramático, tomado de empréstimo a uma comédia 

(antiga ou moderna) ou inventado. Uma vez inventado o esquema diretor do ator (o roteiro), cada ator improvisa 

levando em conta os lazzi característicos de seu papel (indicações sobre jogos de cena cômicos) e as reações do 

público. Os atores, agrupados em companhias homogêneas, percorrem a Europa representando em salas 

alugadas, em praças públicas ou patrocinados por um príncipe; mantêm forte tradição familiar e artesanal. 

Representam uma dúzia de tipos fixos, eles próprios divididos em dois ‘partidos’. O partido sério compreende os 

dois casais de namorados. O partido ridículo, o dos velhos cômicos (Pantaleão e Doutor), do Capitão (extraído 

do Miles Glorious de Plauto), dos criados ou Zanni, estes com diversos nomes (Arlecchino, Scaramuccia, 

Pulcinella, Mezzottino, Scapino, Coviello, Truffaldino) se dividem em primeiro Zanni (criado esperto e 
espirituoso, condutor da intriga) ou segundo Zanni (personagem ingênua e estúpida). O partido ridículo sempre 

porta máscaras grotescas, e estas máscaras (maschere) servem para designar o ator pelo nome de sua 

personagem. Neste teatro de ator (e de atriz, o que era novidade na época), salienta-se o domínio corporal, a arte 

de substituir longos discursos por alguns signos gestuais e de organizar a representação ‘coreograficamente’, ou 

seja, em função do grupo e utilizando o espaço de acordo com a encenação renovada. A arte do ator consiste 

mais numa arte da variação e da adequação verbal e gestual, do que em invenção total e numa nova 

expressividade. O ator deve ser capaz de reconduzir tudo que improvisou ao ponto de partida, para passar o 

bastão ao seu parceiro e assegurar-se de que sua improvisação não se afasta do roteiro. Quando o lazzi - 

improvisação mímica e às vezes verbal, mais ou menos programada e inserida no canevas - se desenvolve num 

jogo autônomo e completo, torna-se uma burla. (PAVIS, 1996, p. 61-62). 
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 Por minha fé de cavaleiro andante  respondeu dom Quixote  que, mal vi 
esse carro, imaginei que me deparava com alguma aventura, e agora me digo 

que é necessário tocar as aparências com a mão para sair do engano. Ide com 
Deus, boa gente, para vosso espetáculo, e vede se ordenais alguma coisa em 

que eu possa vos servir, pois a farei de boa vontade, porque desde minha 

mocidade perdia os olhos atrás das farândolas.10 

 

 Percebe-se que, no trecho, a personagem dom Quixote revela-se um admirador das 

farândolas
11

, ou seja, de trupes mambembes, companhias maltrapilhas de teatro que passavam 

por onde ele vivia. Embora a narrativa seja da personagem dom Quixote, é provável que a 

passagem tenha ligação com fatos marcantes da mocidade do autor, quando assistia às 

representações de Lope de Rueda, conforme já citado. 

 Sobre a relação autor/narradores na obra Dom Quixote é importante entender que, ao 

escrevê-la, Cervantes cria um autor fictício que se coloca como um narrador. O narrador, por 

sua vez, ainda sugere que, além dele, existiram outros que escreveram sobre a personagem. 

Isso se dá ainda no início da obra: "Dizem que tinha por sobrenome Queixada, ou Queijada, 

que nisso há desacordo entre os autores que escrevem sobre o caso [...]" (CERVANTES, v. 1, 

cap. I, 2012, p. 61-62). Ao sugerir que houve outros fictícios autores que contaram a história, 

Cervantes parece fazer referência às histórias da narrativa oral, que vão sendo transmitidas 

incontáveis vezes até o momento em que alguém resolve transcrevê-las. 

 Ao afirmar que Dom Quixote havia sido escrito também por outros autores  mesmo 

que fictícios , Cervantes vai se desdobrando, criando uma metalinguagem em que ele, o 

autor, vai multiplicando os narradores da obra. Mas, por mais que ele sugira uma diversidade 

autoral para Dom Quixote, Cervantes irá criar um autor fictício para ser aquele a quem se 

atribui a autoria primeira, o árabe de nome Cide Hamete Benegeli, talvez o contador da 

história. 

 

Todos que gostam de histórias como esta devem se mostrar realmente 

agradecidos a Cide Hamete, seu primeiro autor, pelo cuidado que teve em 
contar as minúcias dela, sem deixar de mostrar com clareza coisa alguma, por 

menor que fosse. Pinta o pensamento dos personagens, revela suas fantasias, 

responde às perguntas tácitas, tira dúvidas, desembaraça os argumentos, 

enfim, oferece a última partícula que o mais curioso pode desejar. Oh, 

célebre autor! Oh, feliz dom Quixote! Oh, afamada Dulcineia! Oh, divertido 

Sancho Pança! Possam juntos e cada um por si viver inumeráveis séculos, 

para prazer e entretenimento universais de todo mundo.12 

                                                
10 CERVANTES. Dom Quixote, v. 2, cap. XI, 2012, p. 94. 
11 fa.rân.do.la sf. 1. Dança provençal em cadeia, executada ao som de instrumentos típicos. 2. Fig. Grupo 

agitado, barulhento; bando. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio, 2008, p. 397. 
12 CERVANTES. Dom Quixote, v. 2, cap. XL, 2012, p. 343.  
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 Percebe-se que Cervantes cria um autor fictício através da própria narrativa, em que 

ele coloca a figura de Cide Hamete no mesmo lugar que as personagens da obra ao desejar 

que todas elas possam viver por inumeráveis séculos em favor do divertimento de todo 

mundo. Ao desejar que o autor viva da mesma forma e com o mesmo intuito que as 

personagens, Cervantes o iguala a elas, fazendo dele também uma personagem de Dom 

Quixote e, ainda, conferindo à narrativa o tom de um epílogo teatral. 

 Ao criar esse artifício de que há um primeiro autor estrangeiro, Cervantes atua como 

um dos narradores, entre os demais comentários no início da história. Para que não haja 

dúvidas de como ele "foi ter conhecimento" da história do árabe Cide Hamete Benegeli, 

Cervantes insere o seguinte fato ficcional; surge, mais uma vez, a metalinguagem. 

 

Estando eu um dia em Alcaná de Toledo, chegou um rapaz vendendo uns 

cadernos e papéis velhos a um trapeiro,13 e, como gosto de ler até os papéis 

rasgados das ruas, fui levado por essa inclinação natural a pegar um daqueles 

cadernos que o rapaz vendia e vi que era escrito em caracteres árabes. 

Embora eu os reconhecesse mas não soubesse lê-los, fiquei à espera para ver 

se aparecia por ali algum mourisco aljamiado,14, e não foi difícil encontrar 

um intérprete, pois o acharia facilmente mesmo que procurasse de outra 

língua melhor e mais antiga. Enfim, a sorte me apresentou um a quem falei 

de meu desejo, pondo-lhe o livro nas mãos; ele o abriu ao meio, leu um 

pouco e começou a rir. 
Perguntei-lhe do que se ria, e me respondeu que de uma anotação escrita na 

margem. Pedi que a lesse para mim e ele, sem deixar de rir, disse: 

 Como falei, está escrito aqui na margem: ‘Dizem que esta Dulcineia del 
Toboso, tantas vezes mencionada nesta história, teve a melhor mão para 

salgar porcos em toda a Mancha’ 

Quando ouvi dizer ‘Dulcineia del Toboso’, fiquei pasmo e maravilhado, 

porque logo imaginei que aqueles cadernos continham a história de dom 

Quixote. Apressei-o então para que lesse o começo e, assim fazendo, traduziu 

de improviso do árabe para o castelhano: História de dom Quixote de la 

Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador árabe. Foi 

necessário muito tato para dissimular a alegria que senti quando chegou a 

meus ouvidos o título do livro; e, antecipando-me ao trapeiro, comprei do 
rapaz todos os papéis e cadernos por meio real; se ele tivesse perspicácia e 

soubesse como eu os desejava, bem poderia pedir e levar mais de seis reais 

na compra. Afastei-me em seguida com o mourisco pelo claustro da igreja 

matriz e pedi a ele que traduzisse para o castelhano todos os cadernos que 

tratavam de dom Quixote, sem lhes omitir e acrescentar nada, oferecendo-lhe 

o pagamento que quisesse.15 

 

 A partir desse texto, o que se percebe é que Cervantes dá a entender em sua narrativa 

ficcional que ele, a partir da tradução feita pelo mourisco, teria transcrito essas aventuras 

                                                
13 No original, a expressão é sedero, ou seja, alguém que lida com seda. 
14 Mourisco é o mouro batizado, que ficou na Espanha. Aljamiado é quem lê o texto espanhol escrito em 

caracteres árabes (N. T.). CERVANTES. v. 1, 2012, p. 637.   
15Ibidem, p. 122-123. 
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(como outros já haviam feito); artifício que, futuramente, traria a dúvida de alguns se ele de 

fato teria criado essa história, ou se, como ele mesmo narra na obra, ela teria sido traduzida 

para que ele, supostamente, a transcrevesse. 

 Para criar essa narrativa, Miguel de Cervantes antecipa recursos que seriam, 

futuramente, do gênero épico, estilo que fora incorporado ao teatro, principalmente pelo 

teatrólogo Bertolt Brecht. No verbete do Dicionário de teatro que trata sobre o narrador, 

Patrice Pavis traz a seguinte definição na sua relação com o sistema épico: 

 

a. Aquele que quebra a ilusão 

Na medida em que a ilusão dramática de um jogo apresentado diretamente ao 

público, sem a intermediação do autor, é quebrada no teatro épico 

(BRECHT), as personagens tomam o lugar do seu criador e representam 

então o papel idêntico ao do narrador de romance: comentários, resumos, 

transições, canções, songs são também formas específicas da personagem-

narradora. Fica impossível distinguir aquilo que pertence ao papel da 

personagem (o que pode narrar de maneira verossimilhante) e aquilo que é 

transposição direta do discurso do autor. Passa-se constantemente da ficção 

interna à peça (onde a representação do narrador é motivada e justificada pela 
ficção) ao rompimento da ilusão (ao dirigir-se ao público). 

b. Duplo do autor 

Uma personagem ou um grupo (coro) escapa do jogo, "sai" do universo 

ficcional (ou, pelo menos, cria um outro nível ficcional) para comentar a peça 

e dar ao espetáculo uma interpretação que poderá ser aquela do autor. É o 

caso dos recitantes em BRECHT, GIRADOUX, WILDER (SZONDI, 1956, 

1972a).16 

 

 Como se pôde ver a partir do que escreve Pavis, o narrador de romances épicos propõe 

comentários acerca da obra e faz transições desta se dirigindo ao leitor. E é isso que faz 

Cervantes em Dom Quixote; ele se coloca como um narrador que irá trazer para seu 

público/leitor uma história aparentemente já conhecida, porém, com traços pessoais de sua 

narrativa. Cervantes se multiplica, assim, em uma dupla função (autor/narrador), mas, para 

isso, ele traz para a história outro autor fictício, ele cria outra voz para si, se desdobra, como 

se pode ver no conceito de José Sanchis Sinisterra. 

 

[...] a escrita é habitada pelo paradoxo de que a subjetividade se encontra em 

permanente diálogo com a alteridade. A subjetividade e a alteridade se 

entrelaçam em processos tanto mais ricos quanto mais se assume, justamente, 

a alteridade da escrita. Escrever não é tanto chegar à ‘essência’ profunda de si 

mesmo, mas talvez encontrar o outro que existe dentro de cada um de nós  
encontrar os outros que existem dentro de nós.17 

 

                                                
16 PAVIS. Dicionário de teatro, 1996, p. 258. 
17 SINISTERRA. Da literatura ao palco, 2016, p. 14. 
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 Ao tentar decodificar elementos que trazem teatralidade a uma literatura narrativa, 

Sinisterra entende que a escrita não está relacionada com uma essência do escritor, mas sim 

ao fato de que ele (o escritor) precisa encontrar com os outros que o habitam e que, de certa 

forma, se diferenciam dele, por mais que isso pareça ser paradoxal. Na construção de sua 

narrativa, Cervantes joga com as diversas concepções para o nascimento de Dom Quixote  o 

árabe Cide Hamete Benegeli  bem como se vale de outras vozes que vai inserindo na história 

e que irão colaborar para que ela seja contada, com algumas semelhanças com o caráter épico. 

 Tudo isso ainda se torna mais evidente quando se faz a análise pela perspectiva do 

duplo do autor, nos termos em que definiu Pavis no âmbito teatral. Sob essa ótica proposta, 

Cervantes, ao introduzir outro autor, "cria um outro nível ficcional" para, dessa forma, poder 

comentar a obra e, assim, usa um artifício teatral. Cria-se um duplo do autor, e, ainda mais: 

em sua escrita há uma multiplicidade de autores ficcionais, aparecendo, inclusive, 

personagens narradoras, entre as aventuras de dom Quixote e Sancho Pança. Esses jogos entre 

autor e narrador são tão complexos que, por vezes, na obra, se percebe que Cervantes utiliza 

dom Quixote para expressar pensamentos que são seus, embora não seja um procedimento 

constante. O Cavaleiro da Triste Figura se torna também um narrador de suas aventuras, 

assim como também relata aspectos da sociedade de sua época. Através de Cide Hamete 

Benengeli, Cervantes afirma sua duplicidade com a personagem principal: "Apenas para mim 

nasceu dom Quixote, e eu para ele: ele soube agir e eu escrever. Nós dois somos um só [...]" 

(CERVANTES, v. 2, cap. LXXIV, 2012, p. 635). Nessa passagem da obra, o autor se divide 

em ação e pensamento, coloca dom Quixote como aquele que age, que produz eventos dignos 

de serem apreciados, princípio muito próximo da representação teatral. Roger Chartier ainda 

complementa essa ideia de desdobramento múltiplo do autor, expondo o seguinte: 

 

Ao longo de sua história, Cervantes multiplica as posições de autor (o "eu" 

narrador dos oito primeiros capítulos, o "eu" do segundo autor que aparece no 

capítulo IX, o historiador árabe Cide Hamete Benengeli, o autor anônimo da 

Novela do curioso impertinente, e ainda outros) e dá existência em seu 

próprio livro a outros textos, esquecidos ou perdidos, que a fortuna o leva a 

encontrar. Ele mobiliza assim, com uma força particular, um artifício literário 

que está longe de inventar, mas que investe de poder vertiginoso.18 

 

 Cervantes, então, não só multiplica essa função de autor, como também multiplica a 

narrativa da história, em que não se tem apenas as aventuras de dom Quixote e Sancho Pança, 

                                                
18 CHARTIER. Cardenio entre Cervantes e Shakespeare - história de uma peça perdida, 2012, p. 8. 
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mas várias narrativas secundárias que serão apresentadas no decorrer da principal, cada uma 

tendo um interlocutor (narrador) diferente. 

 Além de ser um admirador do teatro e escritor de textos, Cervantes também se torna 

importante à medida que deixa registros históricos de alguns aspectos do teatro espanhol em 

sua época. Em sua obra Ocho comedias e ocho entremeses nuevos nunca representados 

(1615), mencionada anteriormente, Cervantes cria um prólogo tão descritivo que pode ser 

considerado um registro documental do teatro na Espanha na transição do século XVI para o 

XVII. Neste prólogo, cita a importância de Lope de Rueda e a sua admiração por ele, ao 

descrever como era o teatro antes de sua saída da Espanha, e como passou a ser depois de sua 

volta. Por último, ele menciona sua própria contribuição para a evolução do teatro naquele 

período, conforme as evidenciações.  

 

Não posso deixar, caríssimo leitor, de lhe suplicar que me perdoe se vires que 

neste prólogo saio algum tanto de minha costumeira modéstia. Dias atrás me 

encontrei em uma conversa de amigos, onde se tratou de comédias e de 

coisas a elas concernentes, e de tal maneira as aperfeiçoaram e corrigiram 

que, a meu ver, vieram a ficar em ponto de toda perfeição. Também se tratou 

de quem foi o primeiro que na Espanha lhes tirou de cobertores e as colocou 

em toldo e vestiu de gala e aparência; eu, como o mais velho que ali estava, 

disse que me recordava de haver visto representar o grande Lope de Rueda, 

varão insigne na representação e no entendimento. [...] No tempo deste 

célebre espanhol, todos os aparatos de um autor de comédias cabiam em uma 
mochila19 e se resumiam a quatro figurinos brancos adornados de pele de 

carneiro dourada e em quatro barbas e perucas e quatro cajados, pouco mais 

ou menos. As comédias eram em diálogos como églogas, entre dois ou três 

pastores e alguma pastora; adornavam-nas e as dilatavam com dois ou três 

entremezes, fosse de negra, fosse de rufião, fosse de bobo ou fosse de 

biscainho: 20 que todas estas quatro figuras e outras muitas fazia o tal Lope 

com a maior excelência e propriedade que se pudera imaginar. Não havia 

naquele tempo mecanismos, nem desafios de mouros e cristãos, a pé nem a 

cavalo; não havia figura que saísse ou parecesse sair do centro da terra pelo 

fundo do teatro, que se compunha de quatro bancos em quadro e quatro ou 

seis tábuas em cima, com que se levantava do solo quatro palmos; nem 
mesmo desciam do céu nuvens com anjos ou com almas. O adorno do teatro 

era uma manta velha, jogada com dois fios de uma parte a outra, que faziam 

o que chamam de vestiário, por trás da qual estavam os músicos, cantando 

sem violão algum romance antigo.21 

                                                
19 Costal é um tipo de saco que se coloca nas costas, uma espécie de mochila da atualidade. 
20 Natural da província de Biscaia, na Espanha. 
21 CERVANTES. Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados, 1615, p. 7-9, tradução minha. 

Disponível em: <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/ocho-comedias-y-ocho-entremeses-nuevos-nunca-

representados--0/html/ff32b9ea-82b1-11df-acc7-002185ce6064_5.html>. Acesso em: 22 out. 2017. "No puedo 

dejar, lector carísimo, de suplicarte me perdones si vieres que en este prólogo salgo algún tanto de mi 

acostumbrada modestia. Los días pasados me hallé en una conversación de amigos, donde se trató de comedias y 

de las cosas a ellas concernientes, y de tal manera las sutilizaron y atildaron que, a mi parecer, vinieron a quedar 

en punto de toda perfección. Trató se también de quién fue el primero que en España las sacó de mantillas y las 

puso en toldo y vistió de gala y apariencia; yo, como el más viejo que allí estaba, dije que me acordaba de haber 

visto representar al gran Lope de Rueda, varón insigne en la representación y en el entendimiento. [...] En el 

tiempo de este célebre español, todos los aparatos de un autor de comedias se encerraban en un costal y se 
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 O que se percebe neste trecho é que a descrição de Cervantes é muito bem detalhada, 

dando evidências de um histórico da cena teatral. Através dela, se pode ter uma noção de que 

tipo de teatro se produziu na Espanha na transição do século XVI para o século XVII. Ele 

mostra como o teatro era bastante rústico e como foi se modernizando com o passar dos anos, 

tanto na forma quanto no conteúdo. Dando sequência, Cervantes continua afirmando que, 

além de Lope de Rueda, a presença de Navarro também fora inovadora: 

 
Sucedeu a Lope de Rueda, Navarro [...]; este elevou um pouco mais o adorno 

das comédias e mudou a mochila de roupas para baús; retirou a música, que 

se cantava por trás da cortina para em meio ao público; retirou as barbas dos 

farsantes, que até então nenhum representava sem barba postiça, e fez com 
que todos representassem de cara limpa, se não eram os que haviam de 

representar os velhos ou outras figuras que pedissem mudança de rosto; 

inventou maquinários, nuvens, trovões e relâmpagos, desafios e batalhas, mas 

isso não chegou ao ponto sublime que está agora.22 

 

 Na sequência, Cervantes chega mesmo a indicar as mudanças trazidas por ele próprio, 

quando seus textos são encenados nos teatros de Madrid e ganham importância por trazerem 

inovações na dramaturgia, seja no número de atos seja na composição das personagens, como 

se pode conferir na citação. 

 
E isso é verdade que não me podem contradizer, e aqui começo a sair dos 

limites de minha simplicidade: que se viram nos teatros de Madrid 

representar Los tratos de Argel, que eu compus; La destrucción de Numancia 

e La batalla naval, onde me atrevi a reduzir as comédias a três jornadas, de 

cinco que tinham; mostrei, ou dizendo melhor, fui o primeiro que representou 

as imaginações e os pensamentos escondidos da alma, expondo figuras 

morais ao teatro, com geral e saboroso aplauso dos ouvintes; compus neste 

tempo, de vinte a trinta comédias, que todas elas se recitaram sem que lhes 

fossem oferecidas oferendas de pepinos nem outra coisa arremessável; 

seguiram seu caminho sem assovios, gritarias ou algazarras.23 

                                                                                                                                                   
cifraban en cuatro pellicos blancos guarnecidos de guadamecí dorado y en cuatro barbas y cabelleras y cuatro 

cayados, poco más o menos. Las comedias eran unos coloquios como églogas, entre dos o tres pastores y alguna 

pastora; aderezábanlas y dilatábanlas con dos o tres entremeses, ya de negra, ya de rufián, ya de bobo o ya de 

vizcaíno: que todas estas cuatro figuras y otras muchas hacía el tal Lope con la mayor excelencia y propiedad 

que pudiera imaginarse. No había en aquel tiempo tramoyas, ni desafios de moros y cristianos, a pie ni a caballo; 

no había figura que saliese o pareciese salir del centro de la tierra por lo hueco del teatro, al cual componían 

cuatro bancos en cuadro y cuatro o seis tablas encima, con que se levantaba del suelo cuatro palmos; ni menos 

bajaban del cielo nubes con ángeles o con almas. El adorno del teatro era una manta vieja, tirada con dos 
cordeles de una parte a otra, que hacía lo que llaman vestuario, detrás de la cual estaban los músicos, cantando 

sin guitarra algún romance antiguo." 
22 Ibidem, p. 9-10, tradução minha. "Sucedió a Lope de Rueda, Navarro [...];éste levantó algún tanto más el 

adorno de las comedias y mudó el costal de vestidos en cofres y en baúles; sacó la música, que antes cantaba 

detrás de la manta, al teatro público; quitó las barbas de los farsantes, que hasta entonces ninguno representaba 

sin barba postiza, e hizo que todos representasen a cureña rasa, si no eran los que habían de representar los viejos 

u otras figuras que pidiesen mudanza de rostro; inventó tramoyas, nubes, truenos y relámpagos, desafios y 

batallas; pero esto no llegó al sublime punto en que está ahora." 
23 Ibidem, p. 10-11, tradução minha. "Y esto es verdad que no se me puede contradecir, y aquí entra el salir yo de 

los límites de mi llaneza: que se vieron en los teatros de Madrid representar Los tratos de Argel, que yo 
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 Se anteriormente as comédias eram representadas em cinco jornadas, ou seja, em uma 

espécie de cinco atos, Cervantes inova a escrita teatral ao propor, em três de suas peças, a 

redução para apenas três jornadas ou atos, além de expor os pensamentos das personagens aos 

espectadores, artifício conhecido no teatro como solilóquio.
24

 

 

Tive outras coisas com que me ocupar; deixei a pena e as comédias, e entrou 

logo o monstro de natureza, o grande Lope de Vega e se elevou com a 

monarquia cômica. Avassalou e pôs debaixo de sua jurisdição todos os 

farsantes; encheu o mundo de comédias próprias, felizes e bem 
fundamentadas e tantas que passam de dez mil páginas as que tem escritas, e 

todas, que é uma das maiores coisas que se pode dizer, as viu representar ou 

ouviu dizer que pelo menos que se representaram; e se alguns, que existem 

muitos, não quiseram partilhar o suor e aplauso de seus trabalhos, todos 

juntos não chegam, no que escreveram, na metade do que ele sozinho.
25

 

 

 Ao final do trecho citado, Cervantes informa que se afastou temporariamente do 

teatro
26

 para se ocupar de "outras coisas". No seu período de afastamento, o "monstro da 

natureza", ao se referir ironicamente ao escritor Lope de Vega, se torna o expoente máximo 

da dramaturgia espanhola. Toda a narrativa de Cervantes referente ao seu concorrente é 

sarcástica, pois, como se veio a saber, Lope de Vega não considerava Cervantes um bom 

dramaturgo.
27

 

                                                                                                                                                   
compuse; La destrucción de Numancia y La batalla naval, donde me atreví a reducir las comedias a tres jornadas, 

de cinco que tenían; mostré o, por mejor decir, fui el primero que representase las imaginaciones y los 

pensamientos escondidos del alma, sacando figuras morales al teatro, con general y gustoso aplauso de los 

oyentes; compuse en este tiempo hasta veinte comedias o treinta, que todas ellas se recitaron sin que se les 

ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza: corrieron su carrera sin silbos, gritas ni baraúndas." 
24 "(Do latim solus, sozinho, e loqui, falar.) Fr.: soliloque; Ing.: soliloquy; Al.: Monolog; Esp.: soliloquio. 

Discurso que uma pessoa ou uma personagem mantém consigo mesma. O solilóquio, mais ainda que o 

monólogo, refere-se a uma situação na qual a personagem medita sobre sua situação psicológica e moral, 

desvendando assim, graças a uma convenção teatral, o que continuaria a ser simples monólogo interior. A 
técnica do solilóquio revela ao espectador a alma ou o inconsciente da personagem: daí sua dimensão épica e 

lírica e sua tendência a tornar-se um trecho escolhido destacável da peça em que tem valor autônomo (cf. o 

solilóquio de Hamlet sobre a existência)" (PAVIS, 1996, p. 366-367). 
25 CERVANTES. Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados, 1615, p. 11, tradução minha. 

Disponível em: <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/ocho-comedias-y-ocho-entremeses-nuevos-nunca-

representados--0/html/ff32b9ea-82b1-11df-acc7-002185ce6064_5.html>. Acesso em: 22 out, 2017. "Tuve otras 

cosas en que ocuparme; dejé la pluma y las comedias, y entró luego el monstruo de naturaleza, el gran Lope de 

Vega, y alzóse con la monarquía cómica. Avasalló y puso debajo de su jurisdicción a todos los farsantes; llenó el 

mundo de comedias propias, felices y bien razonadas, y tantas que pasan de diez mil pliegos los que tiene 

escritos, y todas, que es una de las mayores cosas que puede decirse, las ha visto representar u oído decir por lo 

menos que se han representado; y si algunos, que hay muchos, no han querido entrar a la parte y gloria de sus 

trabajos, todos juntos no llegan en lo que han escrito a la mitad de lo que él solo." 
26 Cervantes se reaproxima novamente do teatro ao publicar a obra Ocho comedias e ocho entremeses nuevos 

nunca representados em 1615, um ano antes de seu falecimento. 
27

 Este fato é relatado ainda no mesmo prólogo quando Cervantes está à procura de um livreiro para comprar os 

textos que comporiam sua obra Ocho comedias y ocho entremezes (1615). Assim, o que ouviu não foi nada 

agradável, como se pode ver: "Neste ponto me disse um livreiro que ele me compraria se um autor de nome não 
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 É importante frisar que alguns dos textos escritos para o teatro na época, 

principalmente os entremezes e os de temas bucólicos, eram escritos em diálogos versificados 

chamados de églogas
28

. O motivo de Miguel de Cervantes resolver abraçar a dramaturgia, ao 

contrário do que possa parecer, não será apenas sua paixão pelo teatro, mas também, talvez, 

por ter se tornado um meio mais rápido de ganhar dinheiro, como informa Canavaggio: 

 

Numa época em que a profissão de escritor ainda não existia, ele tentou obter 

a única sinecura que lhe permitiria continuar escrevendo. [...] Como não foi 

possível conseguir o posto que ambicionava, o autor de La Galatea foi 

obrigado a tentar o impossível: viver, ainda que modestamente, de sua pena. 
Mas, por mais que o seu primeiro romance tenha despertado interesse, os 

ducados que recebia de Robles não lhe permitiam, por si sós, apostar nessa 

estrada. Como ampliar seu público, então? Abraçando uma paixão que ele 

tinha desde pequeno e agora tomava conta da Espanha, para não abandoná-la 

tão cedo: a paixão pelo teatro. 

A Madri que Cervantes deixara quinze anos antes, quando de sua repentina 

partida para a Itália, acabava de ganhar um local exclusivo para as 

representações, mas ainda acolhia os espetáculos ocasionais outrora 

montados por Lope de Rueda.29 

 

 Segundo Canavaggio, ao perceber que não conseguiria um cargo público que lhe 

sustentasse, permitindo-o assim de dedicar o restante do tempo à escrita, Cervantes resolve 

escrever textos para o teatro, já que não conseguia sobreviver apenas de seu primeiro 

romance.  

 O fato de escolher o teatro como uma fonte de renda, ao invés da literatura, 

possivelmente teria se dado pela exigência menor de tempo dedicado ao trabalho, ou porque 

haveria uma maior demanda por textos teatrais, que já possuíam formatos convencionais. 

Canavaggio, sobre essa afirmativa, esclarece o seguinte: "Enquanto La Galatea foi fruto de 

um longo e paciente trabalho, as peças destinadas aos palcos madrilenhos requeriam mais 

habilidade que esforço, desde que se encontrasse a fórmula capaz de agradar os espectadores" 

(CANAVAGGIO, 2005, p. 135). Essa fórmula que é mencionada parece ter sido encontrada 

por Cervantes, já que, mesmo não sendo considerado um exímio dramaturgo, acabou 

                                                                                                                                                   
tivesse lhe dito que de minha prosa se podia esperar muito, mas do verso nada; [...]" (CERVANTES, 1615, p. 

12). O que veio a se saber é que o referido "autor de nome" era Lope de Vega. A rivalidade entre Lope de Vega e 
Cervantes é algo que compõe uma parte da história literária e teatral da Espanha e serve mais como uma 

curiosidade do que um dado. Embora tivessem uma rixa, ambos sabiam do potencial literário um do outro e 

foram, cada um a seu modo, importantes para o desenvolvimento literário e teatral. 
28 Poema em forma de diálogo ou de solilóquio sobre temas rústicos, cujos intérpretes são em regra pastores. 

Inicialmente, o termo, que significava "poesia seleccionada", foi aplicado aos poemas bucólicos de Virgílio. A 

partir daí, aplica-se às pastorais e aos idílios tradicionais que Teócrito e outros poetas sicilianos escreveram. 

Outros poetas italianos como Dante, Petrarca e Boccaccio recuperaram o gênero, que acabaria por se tornar um 

dos preferidos dos poetas renascentistas e maneiristas europeus. CEIA. E-Dicionário de Termos Literários. 

Disponível em: <http://edtl.fcsh.unl.pt/business-directory/6843/-ecloga-ou-egloga/>. Acesso em: 20 dez. 2017. 
29 CANAVAGGIO. Cervantes, 2005, p. 130. 
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conseguindo vender algumas peças para serem encenadas. Um exemplo desse "sucesso" são 

os quarenta ducados que recebeu por duas peças  das quais só se conservaram os títulos  

intituladas El trato de Constantinopla e La confusa de um tal Gaspar de Porres
30

 

(CANAVAGGIO, 2005, p. 135). 

 Como se pôde ver, durante o tempo em que esteve fora de seu país
31

, o teatro espanhol 

passou por algumas modificações, principalmente no que tange à forma escrita, antes ligada 

ao talento dos atores e autores e, depois, mais voltada para o gosto do novo público, como 

atesta Canavaggio. 

 

Quando Cervantes volta à Espanha, constata que esse tipo de espetáculo já 

não corresponde à expectativa do novo público. À medida que Madri 

suplantava Sevilha e Valência, uma nobreza burocrática e cortesã tomava o 

lugar da burguesia mercantil e impunha seus valores e gostos. Ao mesmo 

tempo, as condições da representação também estavam mudando. As 

companhias ambulantes continuavam levando uma vida aventureira, correndo 

‘como perpétuos ciganos, de aldeia em aldeia e de pousada em estalagem’, 

mas agora eram mais numerosas e seu elenco comportava até quinze atores, 
entre os quais havia crianças e mulheres. Sua arte também se aperfeiçoara em 

contato com a escola italiana que vinha percorrendo a península.32 

 

 O teatro espanhol, então, passa a ter a forma que o público deseja, não servindo mais 

tão somente aos interesses das companhias. A escola italiana de teatro, como foi visto, 

representada por trupes que circularam pela Espanha, trouxe um aperfeiçoamento teatral para 

as companhias espanholas, principalmente através da commedia dell'arte. Vê-se, então, que o 

teatro italiano acaba por influenciar Cervantes tanto direta como indiretamente, a partir de seu 

retorno à Espanha, em 1580. 

 Outro aspecto relacionado à forma do teatro, após seu retorno, se refere às mudanças 

nos locais onde eram encenados os espetáculos. Embora ainda existissem companhias 

ambulantes, o desenvolvimento do fazer teatral acabou por exigir um espaço físico próprio 

para a encenação, surgindo assim os corrales que, de acordo com Canavaggio, eram: "[...] 

palcos permanentes dispostos em pátios interiores das casas, adaptados às necessidades do 

espetáculo dramático" (CANAVAGGIO, 2005, p. 132). Estes palcos permanentes passam, 

                                                
30 Não há registro exato da data em que essas peças foram escritas. O documento que atesta o recebimento dos 

quarenta ducados pela escrita de ambas encontra-se no Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Comunidad 

de Madrid: AHPM,TOMO 1055, fols. 492r-493r e está datado a 5 de março de 1585. Disponível em: 

<http://cervantes.bne.es/es/exposicion/obras/obligacion-y-concierto-miguel-cervantes-y-gaspar-porres>. Acesso 

em: 20 dez. 2017. 
31 Cervantes esteve a serviço militar na Itália, depois por diversos lugares enquanto servia como soldado no 

processo de queda do império Otomano e, por último, na Argélia, como cativo de resgate como pode ser visto no 

Capítulo 2 desta dissertação.Todo esse período em que esteve fora se estende do ano de 1569 até 1580. 
32 Ibidem, p. 131. 
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então, a fazer com que o teatro caminhe para um lugar mais próximo da representação do real, 

deixando de ter o aspecto mais mambembe, já que começa a surgir todo um maquinário para 

criar ilusões frente ao público. Esse pode ser considerado um período de transição para o 

teatro e se econtra compreendido entre 1578 e 1582. 

 Embora haja um progresso quanto à forma de se fazer teatro nesse período, 

principalmente em relação ao uso de cenário, o texto ainda era a parte essencial e se constituía 

no que mais atraía o público para assistir às encenações, como expõe Canavaggio. 

 

Nesse final de século XVI, o espaço cênico continua a ser abstrato, não 

comportando nem os cenários, nem os objetos a que seremos habituados pela 

‘caixa fechada’. Seu poder de evocação repousa sobretudo no texto e, em 

menor medida, na palavra e no gesto dos atores encarregados de encená-lo. 

Assim, o cenário é sucessivamente quarto, rua e campo, e assim também a 

galeria se transforma em sacada, montanha ou muralha. Prática austera, mas a 

qual os espectadores logo se acostumam, e que continuará sendo a de Lope 

de Vega e de sua geração: durante quase meio século, as pessoas vão ‘ouvir a 

comédia’ e não assistir ao teatro.33 

 

 Ora, em um período em que os espectadores estão mais interessados no que será dito 

do que no que será visto é de se esperar que um autor que sabe se apropriar tão bem das 

palavras se dê bem na escrita para o teatro  como é o caso de Cervantes. Canavaggio 

menciona que até mesmo as rubricas escritas por Miguel de Cervantes em seus textos 

dramáticos interferem no desenvolvimento da cenografia. De acordo com ele, nas rubricas de 

suas peças encontramos: "[...] rufar de tambores, ruídos de trovão, entrada de cavalos no 

palco, ‘aparições’ súbitas preparadas graças à cortina do camarim, chegada imprevista de um 

enviado dos céus impelido por uma tramóia" (CANAVAGGIO, 2005, p. 132). Todas essas 

rubricas eram uma forma de dirigir partes do que seria encenado através do texto. Os atores, 

ao lerem a dramaturgia, conseguiam antever o que seria encenado. Esse formato de escrita, 

Cervantes levará para o Dom Quixote, fazendo com que o leitor consiga visualizar e 

decodificar signos teatrais, não apenas no desenvolvimento da narrativa central, mas, também, 

em tudo o que cerca o cavaleiro manchego, inclusive suas “alucinações” em torno do universo 

dos romances de cavalaria. 

 Durante o período que se dedicou à escrita teatral, além da publicação da obra Ocho 

comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados (1615), não houve mais tantas peças 

publicadas. Na verdade, o que se conhece são os títulos de dez obras hipotéticas, apresentadas 

por Canavaggio: 

                                                
33 Ibidem, p. 132-133, grifo do autor. 
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El trato de Argel, Numancia, La batalla naval [...], La gran turquesa, La 

Jerusalem, La Amaranta ou La del mayo, El bosque amoroso, La única, La 
bizarra Arsinda e La confusa. [...] Somente chegaram até nós, portanto, El 

trato de Argel e El cerco de Numancia, ambas em cópias manuscritas 

resgatadas da poeira das bibliotecas no século XVIII.34 

 

 O número de peças encontradas, supostamente escritas por Cervantes para o teatro, é 

irrisório, se comparado a outros autores de sua época, como o próprio Lope de Vega. Porém, a 

importância de sua escrita teatral certamente repercutiu no formato de seus romances trazendo 

uma atmosfera fantasiosa e, ao mesmo tempo, uma visibilidade aos seus leitores, através de 

suas personagens, principalmente as que compõem Dom Quixote. Talvez esse seja um dos 

aspectos, entre inúmeros que existem, que fazem dele uma obra moderna.  

 

1.2 Dom Quixote visto a partir das noções de teatralidade 

 

 Teatralidade é um conceito que vem sendo estudado por diversos autores e, até então, 

o que se percebe é que não há apenas uma noção que a defina e, sim, diversas. A sua presença 

transcendeu aquilo que lhe é inerente, ou seja, o teatro. Discute-se atualmente a presença de 

teatralidade em outras artes cênicas, como a dança, a performance art, a ópera e, 

evidentemente, na própria literatura, especialmente neste romance específico: a obra literária 

Dom Quixote. 

 A história que narra as aventuras do Cavaleiro da Triste Figura e seu fiel escudeiro 

tem sido, ao longo dos séculos, constantemente encenada no teatro, mesmo não sendo 

genuinamente escrita para o teatro, ou mesmo se diferenciando de uma dramaturgia 

convencional. Nota-se que o fato de a obra se tornar material para a encenação teatral possui 

ligação com o fato de ser, já em sua gênese, uma escrita dramática, ou seja, a obra de Miguel 

de Cervantes é imbricada de teatralidades, por possuir uma diversidade de elementos distintos 

que trazem esse caráter. 

 São, então, apresentadas concepções distintas, de autores diferentes, do que pode ser 

entendido como teatralidade. Patrice Pavis faz a seguinte definição em seu Dicionário de 

teatro: 

 

                                                
34 Ibidem, p. 137, grifo do autor. 
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Conceito formado com base na mesma oposição que literatura/literalidade. A 

teatralidade seria aquilo que, na representação ou no texto dramático, é 

especificamente teatral (ou cênico) no sentido que o entende [...] 

Coloca-se então a questão da origem e da natureza dessa teatralidade: 

 é preciso buscá-la no nível dos temas e conteúdos descritos pelo texto 
(espaços exteriores, visualização das personagens)?; 

 é preciso, ao contrário, buscar a teatralidade na forma da expressão, na 
maneira pela qual o texto fala do mundo exterior e do qual mostra (iconiza) o 

que ele evoca pelo texto e pela cena? 

a. No primeiro caso, teatral quer dizer, muito simplesmente: espacial, visual, 

expressivo, no sentido que se fala de uma cena muito espetacular e 

impressionante. Este emprego variável de teatralidade é muito frequente 

hoje... mas, em suma, banal e pouco pertinente. 

b. No segundo caso, teatral quer dizer a maneira específica da enunciação 
teatral, a circulação da fala, o desdobramento visual da enunciação 

(personagem/ator) e de seus enunciados, a artificialidade da representação. A 

teatralidade se assemelha então ao que ADAMOV chama de representação, 

isto é, ‘a projeção, no mundo sensível, dos estados e imagens que constituem 

suas molas ocultas, latente, que acoita os germes do drama’ (ADAMOV, 

1964: 13).35 

 

 Percebe-se que Pavis considera o segundo caso mais pertinente no que se refere à 

presença de teatralidade. Ele considera a imagem (ícone) produzida através do texto (palavra 

escrita) um agente produtor de teatralidade, sendo exatamente esse aspecto que se encontra na 

obra Dom Quixote. Cervantes produzirá uma série de imagens cênicas através de sua escrita, 

como evidenciam vários autores, críticos e artistas. Extremamente visiva, sua escrita traz as 

referências próprias aos espaços em que as cenas se desenrolam, revelando-se expressivas, 

aludindo aos sentimentos, imaginações e visões da personagem principal. 

 O teatrólogo brasileiro Augusto Boal, em seu livro O arco-íris do desejo, traz uma 

definição interessante de teatralidade, que vai ao encontro de outras definições e corrobora a 

ideia desta pesquisa. Sua definição vai além do que é visto  o que está em cena , indo até 

aquele que vê (espectador/leitor). 

 

Teatro  ou teatralidade  é aquela capacidade ou propriedade humana que permite 
que o sujeito se observe a si mesmo, em ação, em atividade. O autoconhecimento 

assim adquirido permite-lhe ser sujeito (aquele que observa) de um outro sujeito 

(aquele que age); permite-lhe imaginar variantes ao seu agir, estudar alternativas. O 
ser humano pode ver-se no ato de ver, de agir, de sentir, de pensar. Ele pode se 

sentir sentindo, e se pensar pensando.36 

 

 Boal, então, pensa a teatralidade também pela perspectiva daquele que observa, na 

mesma perspectiva do que age  o ator , não havendo distinção entre um e outro, chegando, 

                                                
35 PAVIS. Dicionário de teatro, 1996, p. 372. 
36 BOAL. O arco-íris do desejo, 2002, p. 27. 
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por isso mesmo, a conferir ao espectador, o neologismo de espectator
37

. Essa perspectiva de 

se entender teatro ou a teatralidade com o mesmo valor é bastante interessante, já que a 

presença do teatro na obra de Cervantes é muito forte, tanto na forma quanto no conteúdo, e, 

sobretudo, por colocar o leitor como um espectador ativo, gerando inúmeras encenações 

teatrais. 

 Já o autor Vicente Concílio não traz uma definição específica sobre o conceito de 

teatralidade; o que ele faz é um estudo de conceitos criados por autores diversos. É 

interessante perceber os diferentes pontos de vista convergindo sobre um mesmo tema e como 

eles podem contribuir para pensar a presença de teatralidade na literatura. Dos conceitos 

tratados por ele, dois são destacados: o primeiro por se tratar de uma possível gênese do 

termo; o segundo por ser aquele que mais interessa nesta pesquisa. 

 

A origem do termo remonta aos escritos do diretor teatral russo Nikolai 

Evrêinov, que forjou o termo ‘teatralnost’ já no início do século passado. 

Para ele, a teatralidade seria um instinto natural do ser humano, assim como o 

sexual e o maternal; portanto, é anterior ao desenvolvimento de um projeto 

artístico. A manifestação do instinto da teatralidade estaria comprovada no 

desejo de mudança constante pelo homem. Ou seja, para afirmar a condição 

autônoma da linguagem teatral, que não precisa ser justificada por razões 

espirituais, sociais, políticas ou pedagógicas, Evrêinov insere-a na totalidade 

da vida cotidiana e defende que a existência do teatro seria o espaço da 

manifestação livre do instinto da teatralidade. 
[...] 

Para Féral, a teatralidade resulta da relação entre duas realidades dinâmicas: a 

dos elementos que constituem a linguagem teatral frente à realidade daquele 

que observa e atribui sentido cênico àquilo que vê. Dessa forma, ela 

considera que a teatralidade pode se originar tanto do espectador, que 

enquadra as características teatrais daquilo que observa, quanto da intenção 

dos criadores desse fenômeno em gerar teatralidade. 

Nesse contexto a teatralidade surge ante a existência de uma alteridade, de 

uma separação, e é uma qualidade que pode surgir tanto de algo que tenha 

intenção de criá-la, como pode também ser atribuída a partir da identificação 

de qualidades teatrais em fenômenos que não buscam, conscientemente, 
produzir teatralidade. 

A teatralidade também pode ser vislumbrada à luz do conceito de literalidade 

(AUSTIN, 1990), que associa o sentido de um texto ao contexto de seu uso, 

ou seja, unindo gesto e contexto na construção do significado da palavra. 

Vale destacar que o termo "teatralidade" também é apropriado pelos estudos 

antropológicos e sociológicos, que o utiliza para estudar comportamentos 

humanos e analisar rituais e suas funções simbólicas, atrelando propriedades 

identificadas na arte teatral a fenômenos com nenhuma intenção artística.38 

 

                                                
37 Ao longo de sua obra, Augusto Boal trabalha com a ideia de um espectador atuante. Dentro de seu conceito de 

Teatro Invisível, ele define o espectator da seguinte forma: "[...] o espectador torna-se protagonista da ação, um 

espect-ator, sem que, entretanto, disso tenha consciência. Ele é o protagonista da realidade que vê, mas ignora 

sua origem fictícia: atua sem saber que atua [...]" (BOAL, 2009, p. 27).  
38 CONCÍLIO. Léxico de pedagogia do teatro, 2015, p. 165-166. 
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 Vicente Concílio, nesse verbete inserido no Léxico de Pedagogia Teatral, explica a 

etimologia do termo segundo Nikolai Evrêinov, para o qual a teatralidade seria algo presente 

na natureza humana e existente mesmo antes de haver um projeto artístico. Isso quer dizer que 

a teatralidade pode estar presente, de acordo com Evrêinov, em manifestações, e até mesmo 

em ações cotidianas, que não estão ligadas ao fazer teatral. O teatro não seria aquilo que traz 

teatralidade, mas sim aquilo que é formado por teatralidade(s). Se se pensar que o teatro é 

composto de teatralidade(s), pode-se pensar que alguns de seus elementos podem estar 

presentes em outras formas artísticas, inclusive na literatura. 

 Embora todos os conceitos de teatralidade já citados tenham pontos que corroboram 

com esta pesquisa, é a definição criada por Josette Féral que mais nos interessa por tratar, 

segundo escreve Concílio, "[...] da relação entre duas realidades dinâmicas: a dos elementos 

que constituem a linguagem teatral frente à realidade daquele que observa e atribui sentido 

cênico àquilo que vê" (CONCÍLIO, 2015, p. 165). Féral atribui a teatralidade não apenas a 

quem executa uma ação  principalmente se pensarmos na figura do ator , àquele que é 

visto, mas também àquele que observa algo, alguém ou alguma ação, assumindo assim o 

papel de espectador. Para entender melhor esta relação entre aquele que vê e o que é visto, é 

necessário recorrer à definição de teatralidade da própria autora. 

 

[...] a teatralidade não é uma soma de propriedades ou uma soma de 

características que se poderia delimitar. Ela pode ser apreendida por meio de 

manifestações específicas, deduzidas da observação dos fenômenos ditos 

"teatrais". Longe de ser sua forma exclusiva, tais manifestações são apenas 

algumas de suas expressões, pois a teatralidade excede os limites do 

fenômeno estritamente teatral e pode ser identificada tanto em outras formas 

artísticas (dança, ópera, espetáculo) quanto no cotidiano. 

A noção de teatralidade excede os limites do teatro porque não é uma 

propriedade que os sujeitos ou as coisas possam adquirir: ter ou não ter 

teatralidade. Ela não pertence exclusivamente aos objetos, ao espaço e ao 

próprio ator, mas pode investi-los se necessário. Acima de tudo, é resultado 
de uma dinâmica perceptiva do olhar que une algo que é olhado (sujeito ou 

objeto) e aquele que olha.39 

 

 Féral, a exemplo de Evrêinov, assume que a teatralidade vai além dos limites do 

fenômeno estritamente teatral podendo, inclusive, ser identificada em outras formas artísticas. 

Ao se pensar que a teatralidade não é uma especificidade já contida em elementos do teatro  

como o espaço, os objetos e os atores  e sim que eles podem ser investidos dela, pode-se 

pensar também que ela é capaz de investir uma escrita literária (como um romance) ao ponto 

                                                
39 FÉRAL. Além dos limites: teoria e prática do teatro, 2015, p. 107-108. 
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de fazer com que ela contenha elementos de uma escrita dramática, definida por Pavis da 

seguinte maneira: 

 

A escritura (a arte ou o texto) dramática é o universo teatral tal como é 

inserido no texto pelo autor e recebido pelo leitor. O drama é concebido 

como estrutura literária que se baseia em alguns princípios dramatúrgicos: 

separação dos papéis, diálogos, tensão dramática, ação das personagens. Esta 

escritura dramática possui características que facilitam sua passagem para (ou 

sua confrontação com) a escritura cênica: principalmente a distribuição do 

texto em papéis, seus buracos e ambiguidades, a abundância de indicações 
espaço-temporais. 40 

 

 Percebe-se que o conceito de escrita dramática de Pavis possui uma relação de 

proximidade com o de Féral sobre teatralidade no que se refere àquele que produz e àquele 

que vê, percebe, aprecia etc. Enquanto a noção de teatralidade aborda o resultado de uma 

dinâmica perceptiva envolvendo o olhar tanto do que é visto  aquele que cria situações de 

teatralidade  quanto do que vê  aquele que infere elementos de teatralidade no que se vê , 

a escrita (ou escritura) dramática é a inserção do universo teatral pelo autor em seu texto e a 

sua decodificação pelo leitor. Para Féral, não basta que o autor carregue sua obra de 

elementos que ele considera como sendo teatrais, é necessário que aquele que a lê seja capaz 

de identificá-los. 

 

Para chegar a uma definição de teatralidade, digamos que ela seja o resultado 

de um ato de reconhecimento por parte do espectador. Foi inscrita pelo artista 

no objeto ou no evento que o espectador olha pelo filtro de procedimentos 

que se pode estudar (distanciamento, ostensão, enquadramento, por 

exemplo). Para o espectador, o reconhecimento desses procedimentos é a 

primeira etapa de um processo de percepção [...]41 

  

 De acordo com o que ela escreve, o espectador  e no caso da pesquisa em questão, o 

leitor  só irá inferir teatralidade em algo que observa a partir do momento em que identifica e 

reconhece certos elementos que relaciona como pertencentes ao teatro. A partir do momento 

em que o espectador/leitor reconhece esses elementos, ele será capaz de inferir códigos 

teatrais até mesmo em lugares que não eram, a princípio, pensados pelo autor. 

 Tanto no primeiro, como no segundo caso, o olhar do leitor se transforma em um 

agente de teatralidade que independe do que o autor procura inferir. É construída a dinâmica 

do olhar, citada por Féral, unindo o que é olhado (autor, obra literária) àquele que vê (leitor). 

                                                
40 PAVIS. Dicionário de teatro, 1996, p. 131. 
41 FÉRAL. Além dos limites: teoria e prática do teatro, 2015, p. 108. 
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 Por outro lado, é importante saber que o pensamento sobre a presença de teatralidade 

em uma literatura narrativa já vem sendo abordado, e é justamente nesse aspecto, em que o 

leitor infere seu olhar (teatralizado) na escrita, que José Sanchis Sinisterra se apoia. 

 

A textualidade  a substância textual de um relato  possui uma teatralidade 
potencial em maior ou menor grau. Existem textos que, quando os lemos, 

percebemos em seu discurso uma tamanha teatralidade que despertam em nós 

o desejo de vê-los num palco, como se latejasse neles uma estranha 

quadridimensionalidade. Sua leitura gera uma configuração espaciotemporal 

e as cenas teatrais começam a ser produzidas na mente, até o ponto de 

chegarem a se concretizar situações que caberiam perfeitamente num palco, 

que poderiam ser reescritas de acordo com as leis não escritas da 

teatralidade.42 

 

 Para Sinisterra, o olhar que o leitor lança sobre a obra vem da capacidade de conseguir 

enxergar aquela narrativa com potencial para a encenação, ou para imagem. Para que isso 

ocorra, é necessário, como já visto, que o leitor conheça os códigos estabelecidos como sendo 

teatrais, só assim ele será capaz de transpô-los para a obra literária. Sinisterra também fala 

sobre a relação que a literatura precisa ter com o aspecto espaço-temporal: de acordo com ele, 

isso ocorre quando, através da leitura, se consegue visualizar pela narrativa do escritor um 

ambiente contextualizado em um tempo determinado, em que se começam a surgir cenas em 

sua mente. Essa produção cênica envolvendo o espaço tempo conjugados seria, então, um 

agente de teatralidade, por sua vez recuros bastantes presentes em Dom Quixote, visto que 

Cervantes constrói bem sua narrativa tanto no tempo quanto no espaço e, ainda, é capaz de 

distorcê-la nos dois âmbitos, através da ilusão em que vive sua personagem principal, sendo 

capaz de transformar moinhos de vento em gigantes e humildes estalagens em suntuosos 

castelos, por exemplo. 

 É a partir dessas duas lógicas que ocorre a construção narrativa, com elementos 

espaço-temporais bem definidos, em que o visto assume lugar prioritário na obra, e o que vê 

(espectador) tem lugar especial, o leitor; relações que pretendem identificar teatralidades na 

obra Dom Quixote. Nela corroboram-se os traços dessa escrita dramática descrita 

anteriormente por Pavis. Porém, as teatralidades da obra parecem não estar somente na forma 

com que seu autor escreve, mas, também, nos episódios em cena, principalmente no que se 

refere às aventuras vividas por dom Quixote e Sancho Pança que possuem diversos elementos 

                                                
42 SINISTERRA. Da literatura ao palco, 2016, p. 23. 
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de escrita dramática, principalmente indicações espaço-temporais.
43

 Enfim, a narrativa é 

composta por imagens cênicas. 

 

1.3 Dom Quixote e o representar em Foucault 

 

 Todos esses aspectos que envolvem as dimensões espaço-temporais construídas por 

Cervantes em Dom Quixote e, especiamente, o jogo do olhar e ser olhado, bem como as 

aproximações entre espectador/leitor investidos de teatralidade, ao que se refere Féral, ou que 

Sinisterra transporta para o campo literário, estão presentes nas narrativas do cavaleiro 

manchego e seu escudeiro. Tudo isso, em uma linguagem filosófica, aparece nos estudos 

feitos por Michel Foucault em que o representar está definido em seu livro As palavras e as 

coisas a partir da escrita de Dom Quixote.  

 Para Foucault, a personagem dom Quixote vive em um limiar da linguagem; o limite 

entre a razão e a desrazão, pois, embora o fidalgo Alonso Quijana pareça ter perdido o juízo, 

no que se refere às histórias cavalheirescas, em outros momentos ele se apresenta o mais 

lúcido possível. "Dom Quixote não é o homem da extravagância, mas antes o peregrino 

meticuloso que se detém diante de todas as marcas da similitude. Ele é o herói do Mesmo" 

(FOUCAULT, 2000, p. 63). Dom Quixote, para Foucault, é uma personagem que busca no 

seu cotidiano e na paisagem que lhe é comum as "marcas da similitude" com os livros de 

cavalaria que ele tanto leu; peregrina a fim de se deparar com aventuras similares àquelas que 

leu e, também, encontrar locais que se assemelhem aos dos livros, que não é outro lugar, 

senão o que lhe é familiar, como ele descreve. 

 

Assim como de sua estreita província, não chega a afastar-se da planície 

familiar que se estende em torno do Análogo. Percorre-a indefinidamente, 

sem transpor jamais as fronteiras nítidas da diferença, nem alcançar o coração 

da identidade.44 

 

 A personagem de dom Quixote, como bem observa Foucault, por mais errante, pela 

sua imaginação busca a similaridade com os livros de cavalaria e, na verdade, vive todas suas 

desventuras por regiões familiares. Ele só consegue inferir relações entre o lugar e os livros de 

cavalaria porque é conhecedor de ambos, sendo esse o fio condutor de sua teatralidade. Por 

mais que seu caminho não seja previamente planejado, como informa Foucault, ele procura 

                                                
43 Sobre anacronia em Dom Quixote, ver Capítulo 2 desta dissertação. 
44 FOUCAULT. As palavras e as coisas, 2000, p. 63. 
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não transpor os limites que o separam do desconhecido, permanecendo nos limites da 

identidade. 

 Cervantes constrói toda a narrativa com as aventuras do cavaleiro em locais que, de 

alguma forma, as aproximavam do leitor de sua época. Esse artifício de situar a trajetória por 

locais comuns àqueles que viessem a ter conhecimento da obra  seja através da leitura ou da 

oralidade  traz um efeito de identificação, um agente de teatralidade na narrativa. Talvez 

Cervantes não prevera que sua obra, assim como sua personagem, transporia fronteiras e 

alcançaria o imaginário ocidental.  

 De qualquer forma, mesmo em nossa atualidade, a descrição feita por Cervantes dos 

locais e o período em que se situa o cavaleiro manchego são tão ricos em detalhes que, 

mesmo sem conhecê-los, é possível ao leitor criar cenas referentes a esse universo tão 

distante. 

 Sobre aquilo que se vê, como um desdobrar-se sobre si mesmo, a trajetória de dom 

Quixote provoca o espectador/leitor para que ele veja algo a mais do que os olhos alcançam; 

algo que ele consegue inferir a partir da semelhança com o real; algo que também pode ser 

chamado de teatralidade e, assim, Foucault, em um dos trechos do capítulo intitulado 

Representar, aponta o seguinte: 

 

A idade do semelhante está fechando-se sobre si mesma. Atrás dela só deixa 

jogos. Jogos cujos poderes de encanto crescem com esse parentesco novo da 

semelhança com a ilusão; por toda a parte se desenham as quimeras da 

similitude, mas sabe-se que são quimeras; é o tempo privilegiado do trompe-l 

oeil, da ilusão cômica, do teatro que se desdobra e representa um teatro, do 

quiproquó, dos sonhos e visões; é o tempo dos sentidos enganadores; é o 
tempo em que as metáforas, as comparações e as alegorias definem o espaço 

poético da linguagem.45 

 

 O autor, então, relaciona os jogos que têm o poder de encantar com a ilusão cênica, ou 

seja, um tempo em que aquilo que se vê é mais do que sua aparência revela, da mesma forma 

como é o olhar do espectador/leitor sobre aquilo que se vê/lê. O objeto que é visto é o que ele 

pensa, imbricado de metáforas e alegorias que, por sua vez, serão vistas ou lidas no espaço 

poético da linguagem, nesse caso, exemplificado pela obra Dom Quixote. 

Aquilo que é visto passa também a se desdobrar, em outros sentidos  duplos ou 

múltiplos –, jogos possíveis da linguagem literária ou teatral. Constróem-se relações e 

instaura-se, por assim dizer, uma teatralidade entre olhares, um universo de signos. 

                                                
45 FOUCAULT. As palavras e as coisas, 2000, p. 70. 
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Ao se tornar um representador, ator, diretor e, até mesmo, dramaturgo, dom Quixote 

conduz o olhar do leitor para esse novo mundo criado por ele. Enquanto Cervantes descreve 

locais comuns do século XVII – como vendas e hospedarias – o cavaleiro manchego mostra 

ao espectador/leitor cenários medievais possíveis somente nas aventuras cavalheirescas 

imaginárias, pelas quais se enveredara. Em Dom Quixote, Cervantes cria um jogo em que o 

leitor se transforma em espectador e, por vezes, se identifica com a própria personagem 

principal. 

 Na segunda parte (1615) das aventuras do engenhoso fidalgo, dom Quixote se depara 

com uma publicação do primeiro livro, a qual narra todas as suas itinerâncias da primeira e da 

segunda saídas pela Mancha. Nesse episódio, ele passa de significante a significado, se 

tornando o próprio signo a exemplo do que narra Gabriel Baltodano Román. 

 

Já na segunda parte, o esforço de Dom Quixote se transforma. Não importa 

demonstrar que os livros e a realidade são um mesmo, o que interessa agora é 

mostrar uma atitude condescendente com a nova natureza que a personagem 

assimilou como sua: ser obra de arte, história feita com palavras.46 

 

 De acordo com Román, a personagem dom Quixote não tem mais a necessidade de 

demonstrar que aquilo que está escrito nos livros de cavalaria pode ser encontrado na vida 

real, o que importa para ele é se apresentar de acordo com o livro que se tornou e, dessa 

forma, produzir o efeito de reconhecimento das demais personagens e leitores da obra, entre 

jogos de encanto, ilusão e realidade. 

 Foucault já discorrera sobre a personagem dom Quixote assumir sua realidade através 

desses jogos de encantamento entre autor/personagens/leitor, como se pode ver na citação 

seguinte: 

 

Entre a primeira e a segunda parte do romance, no interstício desses dois 

volumes e somente pelo poder deles, Dom Quixote assumiu sua realidade. 

Realidade que ele deve somente à linguagem e que permanece totalmente 

interior às palavras. A verdade de Dom Quixote não está na relação das 

palavras com o mundo, mas nessa tênue e constante relação que as marcas 

verbais tecem de si para si mesmas. A ficção frustrada das epopeias tornou-se 

no poder representativo da linguagem. As palavras acabam de se fechar na 

sua natureza de signos.47 

 

                                                
46 ROMÁN. Rasgar el Telón Devela Umbrales (apuntes a propósito de la teatralidad presente en el Quijote), 

2005, p. 7-8, tradução minha. "Ya en la segunda parte, el esfuerzo de Don Quijote se transforma. No importa 

demostrar que los libros y la realidad son uno mismo, lo que interesa ahora es mostrar un actitud 

condescendiente con la nueva naturaleza que el personaje ha asimilado como suya: ser obra de arte, historia 

hecha con palabras." 
47 FOUCAULT. As palavras e as coisas, 2000, p. 66-67. 
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 Para Foucault, no intervalo de um tomo para o outro, dom Quixote passa de produtor 

de ilusão  tanto para as demais personagens da obra quanto para os leitores  para o 

representante do real, da escrita que se desdobra sobre si mesma; ele se assemelha à própria 

obra, já que agora deve representar aquilo que foi escrito sobre si. Tornou-se signo e 

realidade, simultaneamente. 

 Esse desdobramento que pode ser visto no segundo tomo de Dom Quixote é definido 

por Román como um procedimento que "[...] através de sua ação, se multiplicam os planos e 

se alcança a ilusão de realidade"
48

 (ROMÁN, 2005, p. 8, tradução minha). Esse procedimento, 

ao ser usado em uma obra literária, acaba por imbricá-la de teatralidade, pois ele propõe um 

jogo do "olhar e ser olhado" entre espectador/leitor e obra, em que os papéis se confundem, e 

tanto um quanto o outro podem assumir uma das posições. 

 Na obra cervantina, se encontram artifícios similares em algumas passagens, como nos 

casos da narrativa envolvendo a história da pastora Marcela e do capitão cativo em que, no 

momento no qual ocorrem as narrativas, a história do cavaleiro manchego é deixada 

momentaneamente de lado e personagens e leitores são convidados a serem ouvintes 

testemunhas de outras histórias, inclusive o próprio dom Quixote.
49

 

 Esse efeito de desdobramento, conferindo teatralidade à obra, é ainda mais intenso no 

momento em que ele utiliza o duplo do autor, efeito teatral definido por Pavis.
50

 Essa 

duplicação do autor/narrador, que se funde também com a "existência" da personagem dom 

Quixote trazendo teatralidade para a obra, foi tão intensa que reverberou para que Miguel de 

Unamuno escrevesse um livro denominado Vida de Don Quijote y Sancho, según Miguel de 

Cervantes Saavedra, explicada y comentada por Miguel de Unamuno
51

. Nele, Unamuno 

propõe um dom Quixote para além da própria imaginação de Cervantes, considerando-o uma 

personagem que poderia ter existido de fato e que teria uma grande complexidade, como se 

pode ver a partir do relato de Costica Bradatan: "na opinião de Unamuno, um personagem 

como Dom Quixote é uma criatura muito complexa, profunda e autêntica para ser 

simplesmente o produto da imaginação de alguém. Menos ainda da imaginação de Cervantes" 

(BRADATAN, 2008, p. 249). 

 É importante recordar que a personagem dom Quixote povoa o imaginário popular 

durante quatro séculos, e o fato dessa história fazer parte não só da escrita da imagem, bem 

                                                
48 "[...] a través de sua acción, se multiplican los planos y se alcanza la ilusión de realidad." 
49 Essa mudança de narrativas proposta aqui é tratada no Capítulo 2 desta dissertação, em que se aborda a 

presença de anacronia em Dom Quixote. 
50 Cf. a citação n° 15 completa nas páginas 17-18. 
51 A vida de Dom Quixote e Sancho de acordo com Miguel de Cervantes Saavedra, explicada e comentada por 

Miguel de Unamuno. 



39 

 

como também da oralidade, propicia que as pessoas se questionem quanto à real existência 

dessa personagem aurática. Ao afirmar em seu texto "Narrativa como Imitatio Dei em Miguel 

de Unamuno" que "[...] para Unamuno, Dom Quixote adquiriu tal grau de sólida realidade e 

inconfundível ‘concretude’ que pode perfeitamente ser considerado um hombre de carne y 

hueso [...]" (BRADATAN, 2008, p. 251), Costica Bradatan faz uma reflexão em que explica o 

que seria, para Unamuno, uma existência de algo (ou alguém) dentro da realidade. 

 

De maneira interessante, ao estabelecer se alguém existe ou não 

autenticamente, como um ‘homem de carne e osso’, Unamuno faz uso de um 

critério pragmático: operari sequitur esse (‘a ação segue o ser’), um princípio 

de acordo com o qual se pode dizer que alguma coisa, ou alguém, existe na 

medida em que produz efeitos visíveis e duradouros sobre o mundo 

circundante e/ou sobre as mentes de seus próximos, seja no presente ou no 

futuro: ‘só o que age existe e o que existe está agindo; se Dom Quixote 
influencia aqueles que o conhecem, e produz obras vivas, então Dom Quixote 

é muito mais histórico e real que todos esses homens, sombras com nomes, 

que se admiram com... as crônicas...’ (Unamuno, 1967: III, 131). Enquanto 

tais, as pessoas que aparentemente viveram algum tempo atrás, inclusive 

aquelas cujos nomes podemos ainda encontrar mencionados em documentos 

e arquivos históricos, não existem realmente se elas não afetam, de uma 

maneira séria, nossas vidas, destinos e maneiras de pensar. Elas são 

meramente ‘sombras com nomes’, sem qualquer realidade ou significado que 

seja se não acrescentam alguma coisa a nossas vidas e não significam alguma 

coisa para nós. O esquecimento é nossa maneira de puni-las. Por outro lado, 

existem aquelas figuras do passado que estão ainda moldando e alimentando 

fortemente nossas vidas, aquelas que – de uma maneira ou outra – estão ainda 
influenciando nossas ideias e teorias, nossos ideais e maneiras de viver. Neste 

processo elas são, de acordo com Unamuno, trazidas à verdadeira 

existência.52 

 

 Bradatan faz uma análise interessante sobre o pensamento de Unamuno, em que aquilo 

que é capaz de produzir efeitos "visíveis e duradouros" no mundo ao seu redor e nas mentes 

que ocupam um lugar no mundo, tanto no agora como no porvir, é considerado como real. 

Unamuno, então, a partir do que ela analisa, coloca a personagem dom Quixote como 

influente no desenvolvimento do pensamento humano e, por isso, é tão real quanto qualquer 

personagem histórica. 

 Essa duplicação entre autor e narrador traz tanta teatralidade à obra, que Miguel de 

Unamuno não considera esse um artifício literário de Cervantes, pelo contrário, ele o tem 

como uma realidade disfarçada. 

 

Não há dúvida de que no Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha 

Miguel de Cervantes Saavedra exibe um gênio muito acima do que 

poderíamos ter esperado dele em vista de suas outras obras... De modo que 

                                                
52 BRADATAN. Deus está sonhando você: narrativa como Imitatio Dei em Miguel de Unamuno. In Princípios, 

Natal, v. 15, n. 24, jul./dez. 2008, p. 251. 
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podemos razoavelmente acreditar que o historiador árabe Cide Hamete 

Benengeli não é simplesmente um artifício literário, mas antes encerra uma 

profunda verdade, a qual é que a história foi ditada a Cervantes por outro 

homem... o relato era real e verdadeiro, e... o próprio Dom Quixote, 

disfarçado como Cide Hamete Benengeli, ditou a narrativa a Cervantes.53 

 

 Miguel de Unamuno, então, acredita que o autor árabe citado na obra transcende o 

artifício literário do desdobramento do autor em narrador, tendo, de alguma forma, "ditado" a 

história para Cervantes. Tem-se aí, então, uma consequência da força da teatralidade. 

Cervantes tece tão bem seu desdobramento na obra que a ilusão se assemelha com a realidade, 

e seu leitor se vê no limiar desses dois lugares; ele olha e é olhado, é realidade e ficção. 

 Ao criar a personagem dom Quixote, Cervantes cria também uma duplicidade entre 

ela e a obra. Ao se pronunciar Dom Quixote já não há mais distinção entre um e outro, são 

uma mesma coisa, embora tenham suas particularidades. Se para Unamuno dom Quixote é 

real, para Foucault, a verdade é que obra e personagem se tornaram signos literários, como ele 

mesmo descreve: 

 

Longo grafismo magro como uma letra, acaba de escapar diretamente da 

fresta dos livros. Seu ser inteiro é só linguagem, texto, folhas impressas, 

história já transcrita. É feito de palavras entrecruzadas; é escrita errante no 

mundo em meio à semelhança das coisas. Não porém inteiramente: pois, em 

sua realidade de pobre fidalgo, só pode tornar-se cavaleiro, escutando de 
longe a epopéia secular que formula a Lei.54 

 

 A partir dessa descrição de Foucault, não se sabe ao certo se ele está se referindo à 

personagem ou à obra. Ele faz coincidir ícone e escrita, terminando sua reflexão com a 

personagem Alonso Quijana. De qualquer maneira, é interessante notar que ele afirma que a 

obra (e a personagem) é feita de palavras entrecruzadas, que se desdobram em múltiplos 

significados. Embora ele diga que Dom Quixote é uma história já transcrita, ele ainda é 

história que se renova, já que acaba por ser constantemente recriada através de inúmeras 

montagens, cada qual com sua visão dessa personagem ímpar que é dom Quixote. 

 

1.4 Do teatro à literatura 

 

 Embora seja de grande importância para o desenvolvimento da pesquisa, tratar das 

concepções de teatralidade presentes na obra Dom Quixote não se limita apenas a um conceito 

                                                
53 UNAMUNO. Vida de Don Quijote y Sancho, según Miguel de Cervantes Saavedra, explicada y comentada 

por Miguel de Unamuno, 1992, p. 322. 
54 FOUCAULT. As palavras e as coisas, 2000, p. 63-64. 
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que permeia o final do século XX e início do século XXI. É possível encontrar também 

teatralidades em Dom Quixote no período que compreende os séculos XVI e XVII, na gênese 

do clássico de Miguel de Cervantes. 

 Sempre foi comum que obras literárias influenciassem a criação de outras obras 

artísticas e vice-versa. Porém, o que se vê no romance de Cervantes é algo incomum: o teatro 

contribui na gênese de sua obra literária que, por sua vez, gera inumeráveis espetáculos 

teatrais baseados nela. Uma das evidências de que a obra seja construída a partir de signos 

teatrais é a reincidência de imagens cênicas inseridas ao longo de sua narrativa. Patrice Pavis 

assim se refere ao teatro de imagens: 

 

Tipo de encenação que visa produzir imagens cênicas, geralmente de uma 

beleza formal, em vez de dar a ouvir um texto ou apresentar ações físicas ‘em 

relevo’. A imagem é vista de longe, em duas dimensões, achatada pela 

distância e pela técnica de sua composição. Segundo FREUD, a imagem está 
mais em condições de figurar os processos inconscientes do que o 

pensamento consciente e a linguagem: ‘As imagens constituem [...] um meio 

muito imperfeito de tornar o pensamento consciente, e pode-se dizer que o 

pensamento visual se aproxima mais dos processos inconscientes que o 

pensamento verbal e é mais antigo que este, tanto do ponto de vista 

filogênico quanto ontogênico’ (Ensaios de Psicanálise, 1972: 189). Esta é 

provavelmente a razão pela qual as encenações de WILSON a KANTOR, de 

CHÉREAU a BRAUNSCHWEIG, recorrem naturalmente a um pensamento 

visual passível de sugerir a dimensão inconsciente profunda da obra.55 

 

 A partir do que se vê em Freud, na citação de Pavis, as imagens estão ligadas aos 

processos inconscientes, ou seja, assim como o espectador de teatro, o leitor de uma obra 

literária é capaz de produzir (e também assimilar) imagens vindas da escrita. No caso do Dom 

Quixote, Cervantes também recorre a esse pensamento imagético em sua narrativa e acaba por 

influenciar a construção de imagens cênicas (ou teatrais) de seu leitor através dessa "dimensão 

inconsciente profunda da obra" sugerida por Pavis. 

 Um bom exemplo disso é a famosa e icônica cena dos moinhos de vento, narrada no 

primeiro tomo de Dom Quixote. A imagem do cavaleiro manchego atacando os moinhos, que 

foram tomados por gigantes, ficou tão gravada no inconsciente coletivo que, mesmo quem 

nunca leu a obra de Miguel de Cervantes, conhece a cena, seja através de pinturas, esculturas, 

canções, encenações e até mesmo pela oralidade. A antológica cena já foi retratada por 

diversos artistas, desde a Renascença até os dias atuais. Porém, talvez a que tenha sido mais 

reproduzida e, consequentemente, se tornado a mais conhecida seja a de Gustave Doré (Figura 

                                                
55 PAVIS. Dicionário de teatro, 1996, p. 383. 
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1). Segundo Gonçalo Júnior, em 1863, Doré produziu "375 imagens que considerava serem a 

síntese de ‘Dom Quixote’, de Miguel de Cervantes (1547-1616)" (JUNIOR, 2005, p. 10). 

                

 
 

                             Figura 1 – Dom Quixote ataca os moinhos de vento  

 

 
 
                                Fonte: JUNIOR, 2005, p. 35. 

 

A imagem representada é uma litogravura
56

 e ilustra a passagem em que dom Quixote 

e Rocinante são alçados ao ar por uma das pás dos moinhos. Ao fundo, se pode ver mais uma 

quantidade de outros moinhos, os quais o Cavaleiro da Triste Figura tinha por gigantes. Vê-

                                                
56 Litografia é um tipo de gravura. Essa técnica de gravura envolve a criação de marcas (ou desenhos) sobre uma 

matriz (pedra calcária) com um lápis gorduroso. A base dessa técnica é o princípio da repulsão entre água e óleo. 

Ao contrário das outras técnicas da gravura, a Litografia é planográfica, ou seja, o desenho é feito através do 

acúmulo de gordura sobre a superfície da matriz, e não através de fendas e sulcos na matriz, como na xilogravura 

e na gravura em metal. Seu primeiro nome foi poliautografia significando a produção de múltiplas cópias de 

manuscritos e desenhos originais. Disponível em: <http://vinteum.com/ilustracoes-de-gustave-dore/>. Acesso 

em: 21 dez. 2012. 
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se também em segundo plano seu fiel escudeiro Sancho Pança junto a seu ruço, espectador 

desesperado com a insanidade de seu amo e as consequências que poderia sofrer nesse 

desastroso combate. 

 Embora a imagem literária criada por Cervantes  do homem moderno que se passa 

por um cavaleiro andante medieval atacando moinhos  tenha se tornado, de certa forma, a 

síntese representativa da obra, a narrativa completa não ocupa três páginas da primeira parte, 

que conta com cerca de seiscentas e trinta páginas.
57

 A passagem está no capítulo VIII, que 

tem como título: Del buen suceso que el valeroso don Quijote tuvo en la espantable y jamás 

imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice 

recordación.
58

 Pode-se notar que, no título, Cervantes prepara o leitor para uma aventura 

"jamais imaginada", ou seja, algo que supera o que se pode imaginar desse cavaleiro às 

avessas e é essa a inventividade de se construir a partir da própria ficção uma imagem 

emblemática, teatral, gravada no imaginário popular. 

 Apesar de ser uma cena rápida, ela parece se dilatar no tempo fazendo com que a ação 

do cavaleiro (ir de encontro aos seus gigantes imaginários) pareça interminável. O autor 

provoca no leitor uma sensação parecida com a de Sancho: de que dom Quixote irá se dar mal 

em sua investida contra os moinhos, como se pode ver no trecho da obra: 

 

[...] esporeou seu cavalo Rocinante, sem ligar para os gritos de seu escudeiro 

Sancho, avisando-o de que sem dúvida nenhuma eram moinhos de vento e 

não gigantes aqueles que ia atacar. Ele ia tão convencido de que eram 

gigantes que nem ouvia seu escudeiro Sancho nem conseguia ver o que eram, 

embora já estivesse bem perto [...]59 

 

 À medida que dom Quixote vai se aproximando dos moinhos, tanto Sancho como o 

leitor vão ficando apreensivos com o que poderá acontecer com o cavaleiro, e esse trajeto 

feito por ele, embora rápido na narrativa, traz uma imagem cênica que permanece viva. 

 Como já mencionado, a cena dos moinhos faz parte do imaginário popular e se tornou 

uma espécie de referência icônica quando se mencionam as desventuras de dom Quixote. De 

certa forma, ela, a partir das várias representações já feitas e, também, da cultura oral, 

contribuiu bastante para a popularização da obra; logo, a rapidez com que a cena é narrada, 

por sua vez, parece ter contribuído para que ela tenha sido a "escolhida" para essa 

                                                
57 Esse número de seiscentas e trinta páginas é uma média, já que pode variar de acordo com a impressão. 
58 Do grande sucesso que o corajoso dom Quixote teve na assustadora e jamais imaginada aventura dos moinhos 

de vento, com outros sucessos dignos de feliz recordação. 
59 CERVANTES. Dom Quixote, v. I, cap. VIII, 2012, p. 109-110. 
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representatividade, sobretudo se se pensar a partir da perspectiva da rapidez abordada por 

Italo Calvino em seu livro Seis propostas para o próximo milênio: 

 

A principal característica do conto popular é a economia de expressão: as 

peripécias mais extraordinárias são relatadas levando em conta apenas o 

essencial; é sempre uma luta contra o tempo, contra os obstáculos que 

impedem ou retardam a realização de um desejo ou a restauração de um bem 

perdido.60 

 

 Calvino faz uma reflexão sobre a característica do conto popular que sintetiza bem a 

cena do "combate" entre dom Quixote e os moinhos de vento. Ele propõe que as peripécias 

extraordinárias devem conter apenas o essencial, e é exatamente isso que Cervantes faz, 

contribuindo para a popularização e perpetuação dessa imagem que se tornou emblemática e 

imbricada de teatralidade. 

 O que se percebe, então, é que o autor cria a cena (palavra escrita) que se configura em 

imagem, seja na imaginação do leitor seja concretizada por algum artista. Ainda em suas Seis 

propostas, ao tratar da visibilidade, Calvino faz uma distinção dos processos imaginativos, 

estando eles ligados à palavra e à imagem. 

 

Podemos distinguir dois tipos de processos imaginativos: o que parte da 

palavra para chegar à imagem visiva e o que parte da imagem visiva para 

chegar à expressão verbal. O primeiro processo é o que ocorre normalmente 

na leitura: lemos por exemplo uma cena de romance ou a reportagem de um 

acontecimento num jornal, e conforme a maior ou menor eficácia do texto 

somos levados a ver a cena como se esta se desenrolasse diante de nossos 

olhos, se não toda a cena, pelo menos fragmentos e detalhes que emergem do 

indistinto.61 

 

 O primeiro processo que Calvino descreve é parecido com a relação que Féral 

estabelece de teatralidade entre aquele que vê (espectador) e aquilo que é olhado (objeto). No 

caso da citação em questão, o leitor assume o lugar daquele que vê, como se fosse um 

espectador, porém a sua imaginação para criar uma cena irá depender do que Calvino chama 

de "eficácia do texto", ou seja, a capacidade descritiva do autor ao fazer que as palavras se 

transformem em imagem cênica para o leitor/espectador. 

 No caso da escrita de Dom Quixote, o que se percebe é que Cervantes produz, 

utilizando o termo criado por Calvino, uma "eficácia do texto" tão grande, a ponto de ela 

trazer fortes elementos de dramaticidade para a obra, fazendo com que esta desperte no leitor 

                                                
60 CALVINO. Seis propostas para o próximo milênio, 2010, p. 50. 
61 Ibidem, p. 99. 
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esse olhar que o coloca no jogo cênico; um olhar que transporta sua imaginação para além do 

texto literário, levando-o para o teatral. 

 Héctor Urzáiz em seu texto La quijotización del teatro, la teatralidad de "Don 

Quijote" fala sobre essa dramaticidade na obra cervantina: “são muito conhecidos certos 

elementos dramáticos presentes no Quixote, mas há alguns outros que inclusive se encontram 

na mesma essência da obra, em sua gestação, já que se trata de uma novela com vários 

componentes de farsa teatral”
 62

 (URZÁIZ, 2007, p. 47, tradução minha). 

 Urzáiz sustenta que, além de haver elementos dramáticos na obra, há também aqueles 

que contribuem para a sua composição narrativa fazendo parte de sua essência e sendo 

fundamentais para todo o sucesso obtido durante esses quatro séculos. 

 É fato que Cervantes utilizou seu conhecimento sobre romances de cavalaria
63

 

juntamente com o recurso da paródia
64

 desse gênero literário para criar sua aclamada obra; 

porém, o que menos se discute é que parte de sua origem tenha base em elementos teatrais ou 

na dramaturgia. Tais elementos presentes em Dom Quixote podem ser historicamente 

encontrados no entremez Los romances e na commedia dell'arte; no entanto, há outros 

aspectos que podem ser considerados sob os desígnios da visibilidade e dialogam com os 

aspectos contemporâneos também denominados teatralidades. 

 A commedia dell'arte (séculos XVI-XVIII), como gênero teatral, traz os principais 

aspectos da gênese histórica que ligam a obra de Cervantes ao teatro. Há, ainda, o entremez 

Los Romances que, por apresentar uma estrutura que repete aquela dos sete primeiros 

capítulos de Dom Quixote, conforme defende Ramón Menéndez Pidal, está intrisecamente 

ligado à obra de Cervantes. 

                                                
62 "Son muy conocidos ciertos elementos dramáticos presentes en el Quijote, pero hay algunos otros que incluso 

se encuentran en la misma esencia de la obra, en su gestación, ya que se trata de una novela con varios 

componentes de farsa teatral." 
63 Género novelesco en que se cuentan las hazañas y hechos fabulosos de caballeros aventureros o andantes. Los 

libros de caballerías contienen hechos e historias fingidas de héroes fabulosos, caballeros armados. La novela de 

caballerías, que también se llamó libros de caballerías, tuvo su máximo desarrollo como género narrativo en 

España entre los siglos XIV y XVII (LÓPEZ, Los libros de caballerías. In: Hispanoteca - lengua y culturas 
hispanas. Disponível em: <http://hispanoteca.eu/Literatura%20espa%C3%B1ola/Siglo%20XVI-

Renacimiento/Los%20libros%20de%20caballer%C3%ADas.htm>. Acesso em: 21 dez. 2017).  
64 "PARÓDIA  Gr. paroidía, para, oidê, contracanto, canto paralelo, pelo lat. parodia. Um dos tópicos mais 
controversos e dos mais estudados nas últimas décadas, designa toda composição literária que imita, cômica ou 

satiricamente, o tema ou/e a forma de outra obra. O intuito é ridicularizar uma tendência ou estilo que, por 

qualquer motivo, se torna apreciado ou dominante. De acordo com o sentido do prefixo para, a paródia pode 

conter oposição (contracanto) ou ser uma obra criada à semelhança da outra (canto paralelo) (Rose 1995: 48-50). 

Encerrando intenção negativa no primeiro caso, torna-se positiva no outro: ali, retoma-se a obra de um escritor 

para desqualificá-la por meio do ridículo; aqui para recriá-la segundo novos parâmetros, explorando latências 

positivas trans-históricas. De todo modo, o texto parodiado ostenta características relevantes, que o distinguem 

facilmente de outros" (MOISÉS, 2004, p. 340-341). 
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 No entanto, para tratar da influência do gênero teatral na construção de Dom Quixote, 

é necessário entender a relação da obra com os romances de cavalaria e o lugar que estes 

ocupavam na sociedade entre os séculos XVI e XVII, período em que Miguel de Cervantes 

viveu. 

 

1.5 Romances de cavalaria - a voz de dom Quixote 

 

 Durante muitos anos  da Idade Média ao período renascentista da Idade Moderna  

os romances de cavalaria foram o gênero literário vigente. Tiveram tanta importância na 

literatura que influenciaram autores como Miguel de Cervantes. Eles tiveram uma relevância 

tão grande que Marcos Antônio Lopes os classificou da seguinte maneira: "[...] verdadeira 

relíquia cultural que ofereceu a substância para a composição do personagem de Cervantes" 

(LOPES, 2009, p. 149). Lopes classificou o romance cortês da Idade Média, também 

conhecido como romance de cavalaria, como tendo uma importância não só literária, mas 

também cultural, já que retratava, entre outras coisas, costumes da sociedade medieval, 

principalmente no que diz respeito aos cavaleiros.  

Esse gênero literário, embora tenha surgido no período medieval, foi muito popular do 

fim do século XV até o começo do XVII e afetou de tal modo Miguel de Cervantes que ele, 

segundo o que escreve Lopes, resolveu criar através de seu Dom Quixote, um: "[...] grande 

antimanual de cavalaria" (LOPES, 2009, p. 149).  

É a partir das novelas cavalheirescas, como afirma Michel Foucault, que a personagem 

Alonso Quijana cria sua representação do universo da cavalaria andante: dom Quixote de la 

Mancha. 

 

O livro é menos sua existência que seu dever. Deve incessantemente 

consultá-lo, a fim de saber o que fazer e dizer, e quais signos dar a si próprio 

e aos outros para mostrar que ele é realmente da mesma natureza que o texto 

donde saiu. Os romances de cavalaria escreveram de uma vez por todas a 

prescrição de sua aventura. E cada episódio, cada decisão, cada façanha serão 

signos de que Dom Quixote é de fato semelhante a todos esses signos que ele 

decalcou.65  

    

 Como se pôde ver em Foucault, o fidalgo Alonso Quijana vai se utilizar dos livros de 

cavalaria como um roteiro de ações para poder vivenciar suas aventuras. Ele pretende trazer o 

universo medieval dos romances de cavalaria para a sua vida  ou seja, final do século XVI e 

início do XVII , reproduzindo façanhas e aventuras de personagens como Orlando Furioso, 

                                                
65 FOUCAULT. As palavras e as coisas, 2000, p. 64. 
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Amadís de Gaula e dom Belianis, todas muito conhecidas por seus contemporâneos, seja 

através dos livros seja por tradição oral. Dom Quixote passa a se assemelhar a essas histórias 

que leu, passa a utilizar jogos que o afirmem como cavaleiro, como visto anteriormente em 

Foucault: a busca do mesmo, ou da semelhança, num processo identificatório, bem comum ao 

representar teatral. No entanto, sua representação falha cada vez que é obrigado a retomar o 

fio da realidade. 

 A personagem principal da obra, então, tem o desejo de se tornar semelhante aos 

cavaleiros que admirava em suas leituras e, embora o cerne da história tenha como temática a 

cavalaria andante, a obra de Cervantes não é uma reconstrução desse gênero literário 

medieval deslocado de seu tempo e, sim, uma reinvenção a partir de um cavaleiro que se 

frustra.  

 Para Julio Vélez-Sainz, Dom Quixote é um romance de opostos e, citando Manuel 

Durán, expõe o seguinte: "[...] é uma atrevida tentativa de fusão e simbiose de duas culturas, a 

cultura popular e a cultura erudita e aristocrática"
66

 (DURÁN, 1980, p. 85 apud VÉLEZ-

SAINZ, 2000, p. 33). E o teatro da época também cumpriria essa função de reunir expoentes 

distintos da cultura. 

 Por sua vez, os romances de cavalaria possuíam uma proposta diferente daquela  

relação vista em Dom Quixote, considerado antipopular na visão de Lopes:  

 

[...] um gênero destinado à fruição das elites, de uma literatura a ser 

desfrutada nos castelos e que, segundo a ironia de Voltaire, destinava-se a 

preencher o vazio da existência e a alimentar a imaginação de aristocratas 

ociosos em suas longas tardes de inverno.67 

 

 De acordo com Lopes, os romances de cavalaria, então, tinham um público alvo muito 

restrito, voltado para a aristocracia, uma vez que as personagens representadas na obra eram 

pertencentes à nobreza
68

. Ele ainda adverte para a narrativa desses romances, que eram bem 

diferentes das aventuras vividas por dom Quixote: "[...] façanhas de algum indivíduo cuja 

têmpera excepcional o credencia a protagonizar ações inconcebíveis a um homem comum" 

(LOPES, 2009, p. 159). Percebe-se que a personagem dom Quixote é uma ironia desse herói 

medieval, que é muito mais um anti-herói, pois, ao tentar realizar ações impossíveis, se 

aproxima mais do louco que propriamente do ideal cavalheiresco. 

                                                
66 "[...] es una atrevida tentativa de fusión y simbiosis de dos culturas, la cultura popular y la cultura erudita y 

aristocrática." 
67 LOPES. Explorando um gênero literário: os romances de cavalaria, 2009, p. 158-159. 
68 Acerca do fato de os cavaleiros serem representantes da nobreza ler o artigo de Marcos Antônio Lopes. 

Explorando um gênero literário: os romances de cavalaria. Revista Tempo nº 30, 2009. p. 150. 
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 Lopes ainda afirma que a população da Idade Moderna, herdeira dessa cultura, acaba 

por se desinteressar por esse gênero pelo fato de que aqueles heróis não mais a representam. 

 

Serão essas virtudes hipertrofiadas do herói da Idade Média o elemento 

central para o descrédito desse gênero de romance a partir dos inícios do 

século XVIII, com a aparição de um público leitor interessado em tramas 

mais próximas das dimensões existenciais da vida.69 

 

 Os romances de cavalaria, apreciados pela aristocracia, entram em decadência e os 

novos leitores buscam histórias mais próximas de sua realidade. No próprio Dom Quixote, 

Cervantes dá indícios de que os camponeses, assim como toda classe de trabalhadores que 

serviam à aristocracia, não eram letrados. O próprio Sancho é um representante do povo. 

Pode-se verificar isso em um trecho da obra, em que uma duquesa pergunta a Sancho se ele 

próprio havia escrito a carta que deveria ser entregue à sua esposa e obtém a seguinte 

resposta: " Nem em sonhos  respondeu Sancho , porque eu não sei ler nem escrever, 

embora saiba assinar” (CERVANTES, v. 2, cap. XXXVI, 2012, p. 322). Vê-se, aqui, que a 

presença do letramento está mais ligada a uma necessidade, como assinar documentos, do que 

propriamente a uma atividade relacionada ao prazer literário, como é o caso da leitura de 

romances. 

 Embora o descrédito desse gênero só alcance o seu ápice no século XVIII, Cervantes 

antecipa esse movimento colocando em sua obra um conflito humano, em que o seu principal 

"herói" não sai sempre como vencedor; pelo contrário, ele é ridicularizado por todo o tipo de 

pessoas/personagens  da nobreza ao camponês  uma vez que é uma ironia; uma sátira aos 

romances de cavalaria. Ao escrevê-la, Cervantes não abandona a erudição, até mesmo porque 

os eruditos representavam a maior classe de leitores; porém, insere na obra pessoas comuns, 

como serviçais das estalagens, camponeses, pastores, prisioneiros, lhes atribuindo papéis de 

importância na obra, inclusive como um dos protagonistas  caso do fiel escudeiro Sancho 

Pança ; um camponês rude que se viu a sonhar com posições de poder, na ilusão de um dia 

vir a ser "governador de uma ilha".  

 Ao criar personagens assim, Cervantes aproxima ou dramatiza a vida cotidiana, 

contrastando-a com as diversas realidades de seu tempo. De acordo com Lopes, também o 

final feliz era uma "norma suprema" (LOPES, 2009, p. 160) dos romances de cavalaria, o que 

não está presente no Dom Quixote, já que Alonso Quijana, além de ser obrigado a deixar de 

exercer o ofício que tanto amava, morre melancólico ao final da obra, o que seria 

                                                
69 LOPES. Explorando um gênero literário: os romances de cavalaria, 2009, p. 159.  
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inimaginável nos livros de cavalaria, porém muito mais próximo do real e, porque não dizer, 

das realidades encenadas (CERVANTES, 2012, v. 2, cap. LXXIV, p. 633-634). 
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2 CERVANTES E DOM QUIXOTE: UMA HISTÓRIA ANACRÔNICA 

 

 É possível dizer que o espanhol Miguel de Cervantes é um dos grandes expoentes da 

literatura mundial, um autor que transitou por diversos gêneros literários e escreveu histórias 

memoráveis que proporcionam ao leitor visualizar, com o máximo de detalhes, as imagens 

construídas em sua narrativa. Entre elas, a que mais ficou no imaginário popular, por várias 

gerações, é a do homem moderno que acreditava ser um cavaleiro andante, eternizado pela 

imagem de moinhos de vento confundidos com gigantes; é a marcante figura de dom Quixote 

de la Mancha. A imagem desse cavaleiro andante ficou tão marcada na sociedade moderna 

que, mesmo que tenha sido criada em 1605  em um período de transição cultural , até hoje, 

muitos estudiosos se debruçam sobre ela. E, por estar no imaginário popular, é 

contemporânea. O filósofo húngaro Georg Lukács equipara a personagem dom Quixote com 

outras famosas da literatura mundial e o afirma como ocupante de um lugar na história da 

humanidade. 

 

O protagonista da novela de Cervantes penetrou na consciência da 

humanidade como uma figura verdadeiramente singular; da mesma 
forma que Fausto e Hamlet resulta torna-se inimaginável fora de nossa 

vida; personifica um tipo que acompanha os homens através das 

mudanças temporais; os ajuda a compreender justamente a vida.
70

 

 

 Lukács afirma que a figura criada por Cervantes se tornou tão presente no imaginário 

popular que não há como pensá-la fora de nossa vida. Complementa afirmando que a figura 

de dom Quixote acompanha os homens através das mudanças que estão sempre ocorrendo no 

mundo.  

 Essa afirmação faz com que dom Quixote seja uma figura, não apenas de uma época, 

mas, sim, de várias épocas se se pensar em como se configura a personagem. Dom Quixote é 

um fidalgo que vive na transição do século XVI para o XVII, sendo contemporâneo do seu 

criador, como o próprio Cervantes descreve na obra, no momento em que uma duquesa, em 

seu palácio, anfitriã de dom Quixote e Sancho, lê a carta que o escudeiro enviou a sua esposa, 

Teresa Pança, sobre ter conseguido o governo da ilha prometida por seu amo. O final da carta 

traz os seguintes dizeres: 

 

                                                
70 LUKÁCS. Realistas alemanes del siglo XIX, 1970, p. 449, tradução minha. "El protagonista de la novela de 

Cervantes ha penetrado en la consciencia de la humanidad como una figura verdaderamente singular; al igual 

que Fausto y Hamlet resulta inimaginable fuera de nuestra vida; personifica un tipo que acompaña a los hombres 

a través de las mutaciones temporales; los ayuda a comprender justamente la vida." 
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Só o que me preocupa é que me dizem que, depois de sentir o gostinho, darei 

um braço para continuar no cargo, e, se for assim mesmo, não me custaria 

muito barato, embora os aleijados e manetas já tenham sua renda nas esmolas 

que pedem  portanto, de um modo ou de outro, terás boa sorte e serás rica. 
Deus te proteja como puder, e a mim guarde para te servir. 

Deste castelo, vinte de julho de 1614. 

Teu marido, o governador 

Sancho Pança71 

 

 Sancho vai descrevendo como pensa que será seu período como governador da ilha e, 

ao final da carta, coloca a data em que se encontra: vinte de julho de 1614. Essa passagem se 

encontra na segunda parte, publicada no ano de 1615; então, é provável que a data escrita na 

carta de Sancho seja a mesma que Cervantes se encontrava no momento que escrevia esse 

capítulo. Isso mostra as personagens da obra, contemporâneas de seu autor. 

 Embora a personagem do fidalgo Alonso Quijana tenha sido gerada na Idade 

Moderna, ele busca no período anterior a fonte de inspiração imagética para se tornar o 

cavaleiro dom Quixote de la Mancha. É na Idade Média que o fidalgo se inspira, mais 

precisamente nos livros de cavalaria, nos elementos cênicos (texto, indumentária, ação) que 

poderão afirmá-lo como um cavaleiro andante e, dessa forma, se tornar uma personagem que 

antecede seu tempo, da mesma forma que o transcende, como visto em Lukács. 

Percebe-se, então, que a obra está diretamente ligada à imagem e ao tempo. Essas duas 

variáveis se complementam no que diz respeito à Dom Quixote de Cervantes. Em seu livro 

intitulado Diante do tempo, em que Didi-Huberman trata do anacronismo das imagens na 

história da arte, há a seguinte afirmação: "[...] sempre, diante da imagem, estamos diante do 

tempo" (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 15). Se o tempo é constituído, entre outras coisas, de 

imagem, pode-se entender que um escritor literário é alguém que reinventa o tempo  

transgredindo sua progressão linear , por assim dizer, já que ele é, por excelência, um 

construtor de imagens. 

 Assim, tanto a personagem dom Quixote como o autor parecem viver em um mesmo 

tempo. Diversas circunstâncias estão relacionadas à figura de Miguel de Cervantes: leitor, 

escritor, soldado, inovador, viajante, aventureiro, entre outras. Em sua trajetória de vida, 

principalmente no que se refere às influências para a sua escrita, a transição, ou a mudança 

para a modernidade, é o que mais convoca a dimensão espaço-temporal.  

 No período em que viveu (1547-1616), o autor de Dom Quixote passou por grandes 

mudanças, assim como a história sofreu profundas transformações. Não é privilégio exclusivo 

de Cervantes viver em um mundo de transição, porém, tanto sua vida quanto sua obra são 

                                                
71 CERVANTES. Dom Quixote, v. 2, cap. XXXVI, 2012, p. 323. 
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próprias de períodos de grande efervescência política e cultural, decorrendo em diversas 

classificações estilísticas e inumeráveis estudos. A transição acabou por influenciar sua obra, 

principalmente no que diz respeito à composição de Dom Quixote, sendo possível afirmar que 

ela é anacrônica. Em seu Dicionário de termos literários, Massaud Moisés assim define 

anacronismo: 

 

[...] inversão da ordem do tempo; aná, inversão, khrónos, tempo. 

Diz-se das falhas resultantes de localizar pessoas, situações, acontecimentos, 

cenas, objetos, etc., fora do tempo em que existiram. O anacronismo tende a 

acontecer no teatro e na prosa de ficção de caráter histórico, e constitui via de 
regra pormenor irrelevante, que não compromete a estrutura e o sentido das 

obras. Provocado em geral por deslize involuntário, às vezes desempenha 

função especial em narrativas ou peças cômicas, e neste caso, é usado 

propositadamente pelo escritor.72 

 

 Moisés afirma que a anacronia pode tender a acontecer no teatro, além de 

desempenhar uma função classificada como "especial" em narrativas. Pode-se pensar que, 

pelo fato de estar constantemente presente no teatro, a anacronia acaba por trazer traços de 

teatralidade para uma obra literária, principalmente se se pensar que ela também desempenha 

uma função "especial" na narrativa, elemento primordial no romance de Cervantes. O fato de 

a anacronia ser encontrada em prosas de ficção com caráter histórico também contribui para 

que ela seja encontrada em Dom Quixote. Embora a obra fictícia de Cervantes não seja de 

caráter histórico, ela irá apresentar, em sua narrativa, relatos, sejam da história espanhola e 

mundial, sejam autobiográficos, além de demonstrar a transição entre diversas formas de 

literatura, de períodos diferentes. As diversas camadas sociais criadas por Cervantes são 

possíveis a partir das suas vivências em uma sociedade de transição, como afirma Lukács: 

 

[...] a diversidade de «Dom Quixote» não se esgota pelo fato de que 

Cervantes faça surgir diante de nós todas as camadas da sociedade de uma 

interessante época de transição, com a ajuda de umas figuras 

esplendidamente individualizadas; nem se esgota tampouco porque nos 

apresente o infinito colorido das relações sociais de seu tempo em uma 

imagens cheias de vivacidade.73 

 

 Assim, em Dom Quixote estão presentes visões de diversas camadas sociais e, 

portanto, Cervantes faz com que sua obra se desdobre, crie possibilidades diversas de 

                                                
72 MOISÉS. Dicionário de Termos Literários, 2004, p. 22. 
73 LUKÁCS. Realistas Alemanes del siglo XIX, 1970, p. 449-450. "[...] la diversidad de «Don Quijote» no se 

agota por el hecho de que Cervantes haga surgir ante nosotros todas las capas de la sociedad de una interessante 

época de transición, con la ayuda de unas figuras espléndidamente individualizadas; ni se agota tampoco porque 

nos presente el infinito colorido de las relaciones sociales de su tiempo en unas imágenes llenas de vivacidad." 
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narrativas. Essa diversidade também acaba sendo possível devido ao fato de que aquela 

sociedade passava por uma época de transição e, dessa forma, isso lhe possibilita 

experimentar novas formas de se fazer literatura. 

 Cervantes, ao se utilizar de todos esses elementos distintos em Dom Quixote, vai 

transitando pelo presente, em sua época, à medida que carrega consigo uma imagem de um 

passado recente – o da leitura de romances de cavalaria – , se tornando, assim, um escritor 

atemporal, ou seja, ele constrói uma escrita que provoca a comunhão de tempos distintos em 

prol de uma obra que visa transcender a sua própria época. 

 Para entender melhor o lugar de Cervantes nessa situação anacrônica em Dom 

Quixote, é interessante conhecer a reflexão de Didi-Huberman acerca de um estudo da obra de 

Fra Angelico datada de 1440 (Renascença), a respeito da visão que o historiador da arte deve 

ter sobre o artista: "[...] seja vista sob o ângulo de sua memória, de suas manipulações do 

tempo, quando descobrimos, antes, um artista anacrônico, um 'artista contra seu tempo'" 

(DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 26). Didi-Huberman trata da análise de um objeto de arte em 

que o historiador parte da memória do artista ou do material a que ele recorreu para construí-

la. Além disso, ele fala sobre as "manipulações do tempo", ou seja, o artista não trabalhava 

exclusivamente dentro dos conhecimentos de seu tempo, ele revisitava outros períodos (DIDI-

HUBERMAN, 2015, p. 26). Ele afirma que Fra Angelico era um artista de seu tempo, mas, 

também era um artista do "mais-que-passado" por manipular tempos que não eram dele, 

fazendo dele um artista anacrônico. 

 Sob a ótica de Didi-Huberman no que se refere a Fra Angelico, também se pode inserir 

Miguel de Cervantes no que tange a sua escrita. Para escrever suas obras, Cervantes aborda 

circunstâncias do presente, mas, também, recorria ao próprio passado, já que em algumas de 

suas obras, inclusive em Dom Quixote, há a inclusão de passagens autobiográficas, ou seja, de 

momentos que marcaram sua vida. Além de seu próprio passado, Cervantes  a exemplo de 

sua personagem principal  recorrerá a leituras que faziam parte de outro momento histórico: 

os romances de cavalaria. Ou seja, ao buscar referências em obras fora de seu tempo, 

Cervantes manipulou o passado em benefício da composição de obras que agradassem ao 

leitor no presente, embora estivesse transcendendo-o.  

Jean Canavaggio traça um panorama do que Miguel de Cervantes lia buscando fontes 

diversas para compor suas obras: 

 

Mas, afinal, o que Cervantes leu? Ou melhor, o que reteve de suas leituras? A 

nata de uma rica e farta produção, cujo rastro por vezes se revela em seus 
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próprios escritos, mas que ele, mais do que imitar, tentou superar. Os poetas 

líricos, Petrarca em primeiro lugar, lidos no original e através de Garcilaso. 

Também os grandes poemas cavalheirescos e seu mundo de aventuras: o 

Orlando enamorado, de Boiardo, e o Orlando furioso, de Ariosto, com uma 

clara percepção de qualidade específica de cada uma dessas obras-primas e 

uma evidente preferência pela segunda, cuja fantasia e humor só podiam 

encantar o futuro criador de D. Quixote. O Decamerão de Boccaccio e sua 

extraordinária galeria de personagens e situações: se o autor das Novelas 

Exemplares não repetiu literalmente seu estilo, extraiu o melhor de sua lição. 

Sem sacrificar a própria originalidade, transporá a fórmula com tanto acerto, 

que seus contemporâneos o chamarão ‘o Boccaccio espanhol’. Por último, o 
gênero pastoril, consagrado desde a Antiguidade por Teócrito e Virgílio, 

adaptado ao século XVI pela Arcadia de Sannazaro e elevado à perfeição na 

Aminta de Tasso, em cuja esteira Cervantes conceberá, dez anos mais tarde, 

as bucólicas de La Galatea, e não, como alguns afirmaram, idealizando 

pastores vistos durante uma hipotética estada de alguns meses na Sardenha.74 

 

 Nesse único parágrafo, Canavaggio explica que Cervantes transitou por estilos 

literários distintos, desde a Antiguidade de Teócrito (310 a.C. - 250 a.C.) e Virgílio (70 a.C. - 

19 a.C.), passando pela Idade Média de Boccaccio (1313 - 1375) e Petrarca (1304 - 1374), até 

autores que fizeram a transição da Idade Média para a Moderna, casos de Ariosto (1474 - 

1533) e Boiardo (1441 - 1494). Além de transitar por épocas diferentes, ele também descobre 

culturas diferentes em cada autor, já que eles possuem nacionalidades e culturas diversas 

(Grécia, Itália e Rússia). 

 Ao utilizar todos esses autores para compor suas obras, Cervantes cumpre o que Jean-

Luc Nancy escreve, ao afirmar que todos os livros são anacrônicos.  

 

Nenhum livro tampouco estará livre de livros, pois não contentes de inscrever 

nosso nome sobre pensamentos anônimos de um único autor, apropriamo-nos 
dos pensamentos de milhares de indivíduos, de épocas e bibliotecas inteiras, 

e roubamos até dos plagiários[...]75 

  

 Segundo ele, um autor, ao escrever sua obra, não se utiliza apenas de seus 

pensamentos, e, sim, o de muitos outros que leu no decorrer da vida, deslocados entre épocas 

e lugares distintos, convergindo para um ponto específico no tempo: o agora. Essa afirmação 

de Nancy é, inclusive, reforçada pelo próprio Cervantes em uma passagem de Dom Quixote, 

em que um poeta e músico responde a um questionamento do cavaleiro manchego sobre a 

razão de terem misturado versos de Garcilaso com alguns próprios: 

 

[...] entre os poetas novatos de nossa época é costume que cada um escreva 

como quiser e furte de quem quiser, venha ou não venha a calhar com sua 

                                                
74 CANAVAGGIO. Cervantes, 2005, p. 84-85. 
75 NANCY. Demanda - literatura e filosofia, 2016, p. 45. 
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intenção, e já não há asneira que cantem ou escrevam que não se atribui à 

licensa poética.76 

 

 Por mais simplória que pareça a resposta do jovem poeta a dom Quixote, se pode 

refletir que Cervantes utiliza a personagem para afirmar que, em sua época, era comum que os 

autores se utilizassem de obras de outros para compor a própria, assim como ele mesmo fez. 

Não se utilizava apenas de obras diversas, mas também se diversificava nos autores, 

transitando por uma variedade de gêneros literários. Tanto é assim que, durante sua vida como 

escritor, compôs poemas líricos, a exemplo de Petrarca; novelas "exemplares", sendo 

comparado a Boccaccio; romances pastoris, tendo como inspiração Virgílio; e até uma 

paródia ao gênero da cavalaria, utilizando, como uma das fontes, Ariosto. Tudo isso já é 

bastante para um escritor, e não bastassem esses elementos de gêneros distintos em sua 

escrita, ainda há que se levar em consideração em sua vasta obra as relações intrínsecas com o 

teatro. 

 Para se demonstrar Dom Quixote pela anacronia, ou seja, como uma obra que 

transcende seu próprio tempo, é preciso deixar claro que ela nasce de um gênero literário 

criado na Idade Média  as novelas e romances de cavalaria  que servem de fio condutor da 

história principal. Além da narrativa em primeiro plano, o leitor irá se deparar com diversas 

histórias secundárias que se cruzam com a narrativa principal, que trata das aventuras de dom 

Quixote e Sancho Pança. Esse aspecto da obra é abordado de forma autobiográgica, quando 

Cervantes se refere à narrativa do seu duplo, Cide Hamete Benengeli, como se pode ver: 

 

Dizem que no manuscrito original desta história se lê que Cide Hamete, 

chegando a este capítulo, escreveu que seu intérprete não o traduziu como ele 

o havia escrito, uma espécie de queixa que o mouro fez de si mesmo por ter 
tomado entre as mãos uma história tão seca e tão limitada como esta de dom 

Quixote, por lhe parecer que sempre havia de falar dele e de Sancho, sem 

ousar se estender a outras digressões e episódios mais sérios e mais 

divertidos. Acrescentou que ter sempre o espírito, a mão e a pluma restritos a 

escrever sobre um só assunto e falar pelas bocas de poucos personagens era 

um trabalho insuportável, cujo fruto não redundava em favor de seu autor, e 

que para fugir desse incoveniente havia usado na primeira parte o artifício de 

algumas narrativas, como a do Curioso impertinente e a do Capitão cativo, 

que estão como que separadas da trama, porque as demais que ali se contam 

são casos acontecidos ao próprio dom Quixote, que ele não poderia deixar de 

escrever. Também pensou, como disse, que muitos, levados pela atenção que 
pedem as façanhas de dom Quixote, não a dariam às narrativas, e passariam 

por elas ou com pressa ou com exasperação, sem perceber a elegância e a 

habilidade que contêm em si, coisa que seria bem evidente se saíssem à luz 

separadamente, sem ser comparadas às loucuras de dom Quixote nem às 

tolices de Sancho.77 

                                                
76 CERVANTES. Dom Quixote, v. 2, cap. LXX, 2012, p. 606. 
77 CERVANTES. Dom Quixote, v. 2, cap. XLIV, 2012, p. 375. 
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 Nesse trecho da obra, Cervantes afirma ter usado o artifício de inserir narrativas 

secundárias que se distinguiam da principal por achar que elas trariam outra dinâmica para a 

história, ao incorporar episódios que trouxessem uma maior seriedade e que fossem capazes 

de divertir. Ele ressalta o valor que esses episódios possuem para a composição da obra e 

afirma que os leitores perceberiam muito mais tanto a elegância quanto a habilidade que eles 

possuem se estivessem desvinculados da narrativa das aventuras de dom Quixote e Sancho. 

Entre as narrativas secundárias que insere na obra, há as histórias do Curioso impertinente e a 

do Capitão cativo  ambas tratadas ainda neste capítulo. 

 Outro aspecto interessante na citação anterior é o fato de Cervantes afirmar que era 

insuportável ter de falar pela boca de poucas personagens. Com essa afirmativa, ele assume de 

uma vez por todas a distribuição da narrativa da obra entre diversas personagens, 

especialmente com dom Quixote e Sancho Pança, e não apenas com seu duplo, Cide Hamete.  

Ele assume na obra um caráter épico, bem semelhante ao procedimento teatral, em que 

diversas podem ser as narradoras de uma ou mais histórias. 

 De acordo com William Rozenblat, Dom Quixote possui um caráter peculiar: "A 

reunião de três tipos de ficção  personagens que contam e vivem suas aventuras; 

personagens contados; personagem que conta uma aventura vivida , em uma sucessão que 

não respeita a progressão lógica de 'realidade' total a ficção total [...]"
78

 (ROZENBLAT, 1991, 

p. 110, tradução minha). A partir do panorama de ficções em Dom Quixote traçado por 

Rozenblat, é possível o seguinte esquema: 

 

 Personagens que contam e vivem sua aventura: esse é o fio condutor da trama 

cervantina. Essas personagens seriam, principalmente, dom Quixote e Sancho Pança. 

A narrativa tem como base as aventuras vividas pelos dois, ao mesmo tempo em que 

eles também narram ao leitor tudo aquilo que estão vivendo na obra. 

 Personagens narrados: as personagens que são o fio condutor não têm participação na 

narrativa da história. É o caso da novela do Curioso impertinente, que é lida pelo 

padre em uma hospedaria e, também, a história póstuma do jovem Grisóstomo, 

contada por amigos seus a dom Quixote, que vai presenciar o funeral. 

                                                
78 "La reunión de tres tipos de ficción-personajes que cuentan y viven sus aventuras; personajes contados; 

personaje que cuenta una aventura vivida-, en una sucesión que no respeta la progresión lógica de "realidad" 

total a ficción total [...]" 



57 

 

 Personagem que conta uma aventura vivida: trata-se de histórias que não têm relação 

com a narrativa principal de dom Quixote e Sancho, porém são narradas por 

personagens da obra que as viveram, seja em um passado, anterior ao momento da 

narrativa, seja no presente da narração. Esses casos se encontram mais exemplificados 

no primeiro tomo da obra, sendo que as principais personagens da história também as 

narram. Na história de Cardênio e Lucinda, é o próprio Cardênio que narra sua 

desventurosa história (CERVANTES, v. 1, cap. XXIV, 2012, p. 280) e, também, a 

jovem Dorotea (CERVANTES, v. 1, cap. XXVIII, 2012, p. 342), que também é uma 

personagem central na história do casal. Ainda, no romance entre o capitão cativo e a 

jovem mourisca, é o próprio capitão Ruy Pérez, o narrador (CERVANTES, v. 1, cap. 

XXXIX, 2012, p. 480). 

 

 São esses os três tipos de narração destacados por Rozenblat que estão presentes na 

obra. Além de serem três tipos ficcionais, também são três formas distintas de narrativa 

criadas por Cervantes, que se unem à do próprio autor/narrador, ou, a partir de seu duplo.  

Como já visto, segundo a classificação de Patrice, na noção de duplo do autor tem-se 

uma ou mais personagens que comentam algum trecho da peça. Esse artifício, por vezes, 

demonstra uma interpretação que seria do autor do texto dramático. 

 Além de haver três tipos diferentes de narradores nessas histórias interpoladas, se 

corrobora a ideia de que essas narrativas são uma mistura entre realidade e ficção.   

Algumas dessas histórias têm um viés autobiográfico, em que o autor retoma 

momentos de sua própria vida, através da narrativa de algumas personagens. Cervantes faz 

com que as narrativas representem algum momento histórico pessoal, e que sejam vinculadas 

às personagens; mas, na verdade, são relatos autobiográficos. Esse recurso, além de ser 

anacrônico, também traz elementos de teatralidade à obra, já que o que se vê é o 

desdobramento do autor em vários outros, como se pode ver no estudo de Sinisterra 

envolvendo a construção do teatro por elementos literários.  

 

No interior de cada um de nós, existe uma tribo em que predomina a lei da 

alteridade. Escrever teatro nos permite multiplicar esta voz individual, 

dispersar a subjetividade nas vozes, nos corpos e nas substâncias de diversos 
personagens que, aparentemente, nada têm a ver conosco, mas que, de uma 

forma ou de outra, fazem parte dessa tribo interior que nos habita e nos 

atravessa.79 

 

                                                
79 SINISTERRA. Da literatura ao palco, 2016, p. 14. 
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 O desdobramento em diversas vozes é o que José Sanchis Sinisterra apresenta como 

um dos elementos que compõem uma escrita teatral, ou seja, a forma como se desenvolve a 

narrativa de Dom Quixote transcende o literário: na multiplicidade de vozes, Cervantes remete 

o leitor a uma escrita teatralizada. 

Além disso, a obra possui histórias que têm seus enredos baseados em gêneros 

literários distintos, conforme mencionado anteriormente, o que faz com que Dom Quixote não 

seja apenas um romance, com a narrativa em prosa, mas, sim, uma miscelânea de estilos de 

épocas distintas reunidos em uma mesma obra. 

 Considerando que Dom Quixote se compõe de distintas narrativas que atravessam a 

história principal, a partir de uma organização proposta pela autora Amparo Juan Bolufer
80

, é 

possível fazer a seguinte síntese: 

 

 Narrativa principal: aventuras vividas pelo cavaleiro dom Quixote e seu fiel escudeiro 

Sancho Pança pelos caminhos da Mancha, dividida em dois tomos. A narrativa se 

passa no período da Renascença já na Idade Moderna; porém, o escritor utiliza como 

imagem cênica ou como base estruturante de suas protagonistas os romances de 

cavalaria  literatura que teve sua gênese na Idade Média. 

 Narrativas secundárias: histórias em Dom Quixote que se referem a tempos e lugares 

distintos, onde não há a presença do cavaleiro manchego e seu escudeiro. Essas 

histórias narram aventuras, amores e desencontros das personagens vinculadas a dom 

Quixote e Sancho, sem que eles participem delas, como se viu no esquema com base 

em Rozenblat. Nessas narrativas, as figuras de dom Quixote e Sancho são a de meros 

espectadores. Inseridas no romance de Cervantes, elas acabam por ter características 

literárias diferenciadas, ou muito diversas, como visto anteriormente (romances 

pastoris, poemas líricos, novelas etc.). 

 

2.1 Narrativa Primária: o fio principal da história de dom Quixote e Sancho Pança 

 

 A obra Dom Quixote teve o seu primeiro tomo publicado em 1605 e o segundo no ano 

de 1615, ou seja, há um intervalo de cerca de dez anos entre as publicações, o que é preciso 

ser considerado dentro de outra lógica editorial muito diferente da atualidade, no que diz 

respeito às dificuldades para impressão e circulação de livros naquela época. Ambos os tomos 

                                                
80 JUAN BOLUFER. Orden, Velocidad y Frequencia en la Narración del Quijote de 1605, 1989, p. 583. 
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narram a história do fidalgo Alonso Quijana, um senhor que tinha por princípio e obsessão a 

leitura de livros sobre a tão famosa cavalaria andante, como se pode ver na descrição de 

Cervantes. 

 

Sua imaginação se encheu de tudo aquilo que lia nos livros, tanto de 

encantamentos como de duelos, batalhas, desafios, feridas, galanteios, 

amores, tempestades e disparates impossíveis; e se assentou de tal modo em 

sua mente que todo aquele amontoado de invenções fantasiosas parecia 

verdadeiro: para ele não havia outra história mais certa no mundo.81 

 

 A partir de toda essa leitura, o fidalgo Alonso Quijana passa a tomar o que lia como 

sendo a mais pura verdade, e é a partir dessa crença que o autor constrói sua personagem. 

Imbuído dos livros sobre cavaleiros andantes, o fidalgo resolve "[...] se fazer cavaleiro 

andante e ir pelo mundo com suas armas e cavalo em busca de aventuras e para se exercitar 

em tudo aquilo que havia lido que os cavaleiros andantes se exercitavam" (CERVANTES, v. 

1, cap. I, 2012, p. 64). 

 Alonso Quijana se arma, então, cavaleiro assumindo uma nova identidade: "[...] quis 

dar um nome a si mesmo, e nesse pensamento gastou mais oito dias. No fim veio a se chamar 

"dom Quixote" [...]". (CERVANTES, v. 1, cap. I, 2012, p. 65) Surge, então, uma personagem 

a partir das imagens literárias que ele construiu em sua mente de como deveriam ser os 

cavaleiros andantes: é uma imagem cênica. O problema é que ele queria se tornar um 

cavaleiro medieval em uma época em que essas personagens se encontram apenas em livros, 

que já nem são mais tão lidos como outrora. A personagem dom Quixote, entretanto, está 

situada no seu lugar e época, não está tão fora de si quanto se imagina, transitanto entre 

realidade e ficção. Ao que parece, ele tinha alguma consciência de sua estranha experiência 

metamórfica como se pode perceber através de um solilóquio assim proferido: 

 

 Afortunada época e século aquele em que sairão à luz minhas famosas 
façanhas, dignas de se moldar em bronze, de se esculpir em mármores e se 

pintar em telas, para lembrança no futuro. Oh, tu, velho mago, quem quer que 

sejas, a quem há de tocar ser o cronista desta incrível história, rogo-te que 

não te esqueças de meu bom Rocinante, companheiro eterno em todos os 

meus caminhos e carreiras!82 

 

 Pelas palavras de dom Quixote, o que se percebe é que ele imagina dar sequência às 

aventuras cavalheirescas de seus antecessores livrescos, mesmo sendo uma existência literária 

posterior a dos livros que lera. A personagem  através de seu autor  parecia antever de que 

                                                
81 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. I, 2012, p. 63. 
82 Ibidem, p. 68. 
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deveria ter suas "famosas façanhas" retratadas por artistas de sua época (a Renascença): elas 

deveriam ser moldadas em bronze  como Donatello , esculpidas em mármore  como 

Michelangelo  ou pintadas em telas  como Leonardo da Vinci  para que servissem como 

lembrança às gerações futuras. Tudo isso confere um caráter de loucura à personagem e de 

anacronia à obra. 

 Ao falar que as façanhas de dom Quixote se tornariam uma lembrança para o futuro, 

Cervantes provoca uma inversão do tempo, ou seja, constrói uma história anacrônica em dois 

aspectos. O primeiro é uma antevisão de sua obra que seguiu para a posteridade, já que, além 

de se tornar um marco na literatura moderna, as aventuras de dom Quixote e Sancho Pança 

foram, diversas vezes, retratadas na história da arte por artistas renomados como Picasso, 

Salvador Dalí, Portinari e Gustave Doré. Dom Quixote se torna uma imagem que transcende o 

seu tempo, chegando ao século XXI com muito mais do que escrevera Cervantes; ela traz 

consigo todas as impressões de diversos artistas da literatura, das artes plásticas, das artes 

cênicas, sobretudo do teatro, durante esses pouco mais de quatro séculos. O segundo aspecto 

anacrônico se deve ao fato de Cervantes exercitar a metalinguagem, uma vez que faz com 

que, da narrativa de ficção, se passe para um livro que relata o real das publicações de sua 

própria obra, por meio das personagens. É bom entender que Cervantes cria um autor fictício 

para sua história  ou um duplo, como já visto , o árabe Cide Hamete Benengeli e, assim, o 

define como o narrador das aventuras de dom Quixote encontradas em um manuscrito. Harold 

Bloom ainda complementa que, através desse artifício de multiplicidade do autor, Cervantes 

se difunde dentro da obra: "Cervantes habita sua grande obra de modo tão difuso que convém 

notar que ela possui três personalidades singulares: o Cavaleiro, Sancho e o próprio 

Cervantes" (BLOOM, 2005, p. 98). 

 Ao dar início ao tomo II de sua obra, Cervantes faz com que a personagem dom 

Quixote tome conhecimento da publicação das aventuras narradas no volume I, ou seja, toda a 

história já conhecida pelo leitor se desdobra em uma ficção que se torna realidade para as 

personagens. Cervantes cria essa metaliteratura utilizando a personagem de Sancho para 

informar a Quixote sua previsão feita na primeira parte da obra. 

 

[...] ontem à noite chegou o filho de Bartolomé Carrasco, que estudava em 

Salamanca, feito bacharel, e, quando fui lhe dar boas vindas, ele me disse que 

vossa mercê já andava em livros de história, com o nome de Engenhoso 

Fidalgo dom Quixote de la Mancha; e diz que fui mencionado nela com meu 

próprio nome, Sancho Pança, e a senhora Dulcineia del Toboso também, com 
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outras coisas que passamos sozinhos, que me benzi de susto: como o 

historiador que as escreveu pôde saber?83 

 

 Sancho informa a dom Quixote que as suas aventuras  e que já foram lidas pelo leitor 

que está diante da segunda parte  haviam sido publicadas com o nome de Engenhoso 

Fidalgo dom Quixote de la Mancha (exatamente o nome dado por Miguel de Cervantes à 

publicação de 1605). Ele diz que tudo está lá exatamente como eles haviam vivenciado. 

Cervantes, então, provoca inversões no tempo com essa passagem, provocando efeitos da 

anacronia, uma vez que dom Quixote prevê, na primeira parte, que suas histórias seriam 

relatadas no futuro. Essa previsão, então, acaba por se concretizar alguns anos mais tarde, em 

1615, justamente no momento em que dom Quixote e Sancho passam a ter conhecimento da 

publicação de suas aventuras, ou seja, a primeira parte de Cervantes de 1605. O inverso 

também ocorre quando o leitor da publicação de 1615 percebe que a primeira parte, que leu 

anteriormente, se atualiza na realidade da narrativa. A obra de 1605 se torna tão real que 

Sancho, ao se referir a ela, diz que é um "livro de história" e que havia se assustado em pensar 

como o historiador havia tido conhecimento das aventuras que haviam vivido. Tal aspecto 

traz a oralidade e a perspectiva da escrita para o mesmo enredo, diversificando os distintos 

modos de se compreender a história. 

 Para se ter um panorama do que significava para Sancho suas aventuras serem 

relatadas em um livro de história, há que se traçar um paralelo com a obra literária. 

Diferentemente da literatura, a história era vista como um relato do real, ao contrário do 

ficcional. Essa diferença entre ambas foi tema de estudo de Michel Riaudel e ele a trata desse 

modo: 

 

Para o senso comum, o compromisso do historiador seria com o tempo; quer 

dizer, o espaço do historiador, sua área de atuação e investigação, é o tempo. 

A literatura, por sua vez, teria algo de atemporal, senão eterno. Ancorado no 

real, pés no chão, o mundo do historiador é definido por fatos de naturezas 
diversas e por sua sucessão, enquanto a literatura estaria do lado da 

imaginação, da fantasia, sem obrigação de prestar contas à realidade.84 

 

 Segundo Riaudel, de acordo com o senso comum, a história traz o tempo como sendo 

área de atuação e investigação, enquanto que a literatura não tem preocupação com a 

realidade, sendo resultante da fantasia ou da imaginação. Cervantes, nas palavras de Sancho, 

então, ao dizer que as aventuras que viveram estão em livros de história, faz confundir 

                                                
83 CERVANTES. Dom Quixote, v. 2, cap. II, 2012, p. 29, grifo do autor. 
84 RIAUDEL. Literatura vs História: uma questão anacrônica?, 2015, p. 158. 
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realidade e ficção: um jogo similar ao que propõe o teatro, e que será frequentemente 

explorado em toda a obra. Ainda no próprio romance, há uma reflexão em que Cervantes, por 

meio da personagem do padre, discorre sobre a diferença entre as histórias de ficção e as 

histórias como fatos. Na passagem, o estalajadeiro  dono da estalagem onde dom Quixote, 

Sancho, o padre e diversas outras personagens estão hospedados  traz uma maleta velha 

contendo alguns livros e, assim, o padre resolve ver do que se tratam. 

 

O primeiro livro que abriu era Don Cirongilio de Tracia, o segundo, 

Felixmarte de Hircania, e o outro, a Historia del Gran Capitán Gonzalo 

Hernández de Córdoba, con la vida de Diego García de Paredes. [...] 

 Meu irmão  disse o padre , estes dois livros são mentirosos, estão cheios 
de disparates e fantasias. Mas este do grande capitão é história verdadeira, 

conta os feitos de Gonzalo Hernández de Córdoba, que por suas grandes e 

variadas façanhas mereceu ser chamado por todo mundo de "grande capitão", 

alcunha ilustre e luminosa, merecida apenas por ele.85 

 

 O livro citado pelo padre, tal como uma história verdadeira, provavelmente seja de 

uma história factual com elementos romanceados, unindo ficção e realidade. De qualquer 

forma, o padre expressa, provavelmente, a mentalidade corrente dessa época. 

 Essa união de narrativa fantasiosa e narrativa de fatos verídicos não será vista apenas 

nessas passagens. Cervantes irá se aproveitar de inúmeros acontecimentos reais de sua vida 

para criar passagens ficcionais, em uma mescla de historiador e romancista ao mesmo 

tempo.
86

 

 Cervantes cria como pano de fundo uma personagem que vive em um universo 

singular, que tem como base uma literatura decadente em sua época: os romances de 

cavalaria. Dom Quixote é uma sátira a esses livros, porém, para que se configure, é necessário 

o conhecimento dessas narrativas, demonstrando que, a exemplo de sua personagem, o 

próprio autor lera grande parte desses mesmos romances de cavalaria. Portanto, Dom Quixote 

é uma obra que visa satirizar esses romances de cavalaria escritos em um passado recente. 

Lukács inclusive faz uma afirmativa sobre o teor satírico da obra: "de fato, e quanto a seu 

conteúdo e objetivo imediato, «Dom Quixote» constitui a sátira mais solvente que já se 

escreveu"
87

 (LUKÁCS, 1970, p. 450), ou seja, uma sátira que foi capaz de dissolver uma 

cultura literária: a dos romances e novelas de cavalaria. Lukács ainda complementa seu 

pensamento ao elevar a obra de Cervantes mediante outras que ele julga inferiores: "Jamais 

                                                
85 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. XXXII, 2012, p. 393. 
86 Este aspecto da obra será melhor considerado ao se tratar das histórias secundárias. 
87 "De hecho, y en cuanto a su contenido y objetivo inmediato, «Don Quijote» constituye la sátira más disolvente 

que haya sido escrita nunca." 
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havia conseguido a verdadeira literatura um triunfo desta dimensão sobre a pseudoliteratura. 

A aparição de «Dom Quixote» (1605-1615) acabou com as novelas de cavalaria de moda"
88

 

(LUKÁCS, 1970, p. 450-451). Dom Quixote, então, do modo como afirma Lukács, não só 

extingue os romances de cavalaria, como também lhes dá o título de "pseudoliteratura", 

denotando uma literatura inferior, em comparação à de Cervantes, que ele considera "uma 

verdadeira literatura", ou seja, uma literatura com elementos que superam os demais autores 

do mesmo período. 

 Por todos esses fatores, a obra de Cervantes fez muito sucesso logo ao ser publicada e, 

para Canavaggio, esse sucesso tem um motivo especial. 

 

[...] podemos imaginar o principal motivo de tanto sucesso. O livro é um 

relato burlesco, um romance cômico que foi festejado pelos contemporâneos 

de Felipe III e, se os conquistou imediatamente, foi porque os fazia rir. [...] 

todos os que, na sua esteira, fizeram do cavaleiro herói de alguma fantasia 

literária  Guillén de Castro, Quevedo, Calderón  mostram-nos o Quixote 
como um herói ridículo, grotesco até, uma triste figura, no sentido em que a 

língua clássica entende essa expressão. Do mesmo modo, todos os 

espetáculos a que o personagem é incorporado fazem questão de sublinhar 

seus disparates em perfeita harmonia com os gracejos de Sancho. Contam 

que o rei, vendo um estudante gargalhar, teria dito a seus acompanhantes: 

‘Aquele estudante, ou está fora de si, ou está lendo a história de D. Quixote’. 

Embora a autenticidade dessa anedota seja duvidosa, não deixa de resumir o 

sentimento de toda uma época.89 

 

 Ao falar do sucesso da obra de Cervantes, Canavaggio informa que as personagens se 

tornaram tão famosas que foram incorporadas aos espetáculos em que os disparates do 

cavaleiro e os gracejos do escudeiro estavam sempre presentes. Assim, afirma a comicidade 

em Dom Quixote além de considerar sua personagem principal um "herói ridículo". Ora, se o 

anti-herói da obra cervantina é baseado nos heróis dos romances de cavalaria, pode-se deduzir 

que o autor tinha como intuito satirizar tais obras. Justamente o fato de esses romances 

estarem entrando em decadência parece ter contribuído para que o público achasse graça da 

obra de Cervantes. Canavaggio faz uma reflexão sobre o distanciamento do público dessas 

novelas afirmando o seguinte: "[...] é porque, nesse fim de século dominado por letrados e 

banqueiros, elas já não podem oferecer-lhes a representação idealizada do mundo que 

gostariam de viver" (CANAVAGGIO, 2005, p. 231). Se as aventuras de cavalaria já não 

representam mais o mundo em que se quer viver e, por isso, não há mais interesse nelas, o 

melhor a se fazer é rir delas. 

                                                
88 "Jamás habia conseguido la verdadera literatura un triunfo de esta dimensión sobre la pseudoliteratura. La 

aparición de «Don Quijote» (1605-1615) acabó con las novelas de caballería de moda." 
89 CANAVAGGIO. Cervantes, 2005, p. 239-240. 
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 Para criar sua personagem principal, mais uma vez, Cervantes usa os recursos da 

anacronia, ao transformar um homem moderno (se considerando moderno enquanto inserido 

no período renascentista) em um homem medieval. Isso fica perceptível quando dom Quixote 

se encontra com o cavaleiro de gabão verde. 

 

O homem de verde julgou que nunca tinha visto alguém do tipo e da 

aparência de dom Quixote de la Mancha: admirou a esqualidez de seu cavalo, 
a estatura do cavaleiro, a magreza e a amarelidão de seu rosto, suas armas e 

armadura, seus modos e atitude  realmente, uma visão dessas não tinha sido 
vista naquela terra por longos anos. Dom Quixote notou muito bem a atenção 

com que o viajante o olhava e leu na admiração dele seu desejo; e, como era 

muito cortês e amigo de contentar a todos, antes que lhe perguntasse qualquer 

coisa se antecipou, dizendo: 

 A aparência que apresento é tão nova e fora do que se vê comumente que 
não me surpreenderia que o tivesse surpreendido [...]90 

 

 É a partir da narrativa que se pode perceber a personagem de dom Quixote fora da 

realidade de seu tempo, inclusive ele próprio se reconhece com uma aparência diferenciada, 

mediante os olhares contemporâneos.  

 Para criar essa personagem anacrônica, Cervantes recorre a toda uma gama de obras 

literárias e autores que se debruçaram sobre as histórias de cavaleiros andantes. Em sua obra 

As palavras e as coisas, ao tratar da representação no campo literário ou teatral, Foucault 

afirma que Cervantes, ao escrever um texto que se assemelha aos contos de cavalaria, faz uma 

espécie de jogo no campo das representações da linguagem literária:  

 

Todos esses textos escritos, todos esses romances extravagantes são 

justamente incomparáveis: nada no mundo jamais se lhes assemelhou; sua 

linguagem infinita fica em suspenso, sem que nenhuma similitude venha 

jamais preenchê-la; podem ser queimados todos inteiramente, mas a figura do 

mundo não será por isso alterada. Assemelhando-se aos textos de que é o 

testemunho, o representante, o real análogo, Dom Quixote deve fornecer a 

demonstração e trazer a marca indubitável de que eles dizem a verdade, de 

que são realmente a linguagem do mundo. Compete-lhe preencher a 

promessa dos livros.91   

 

 O que se percebe a partir da reflexão de Foucualt é que, para se assemelhar à narrativa 

dos livros de cavalaria, e desse modo ser reconhecido como um cavaleiro andante, dom 

Quixote terá que trazê-los à tona, afirmando que o que está escrito é verdade. Com esse 

trecho, Foucault ainda reforça a narrativa de Cervantes: "sua imaginação se encheu de tudo 

que lia nos livros [...] e se assentou de tal modo em sua mente que todo aquele amontoado de 

                                                
90 CERVANTES. Dom Quixote, v. 2, cap. XVI, 2012, p. 131. 
91 FOUCAULT. As palavras e as coisas, 2000, p. 63. 
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invenções fantasiosas parecia verdadeiro: para ele não havia outra história mais certa no 

mundo" (CERVANTES, v. 1, cap. I, 2012, p. 63). 

 Nessa prosa anacrônica que transforma o fidalgo Alonso Quijana no cavaleiro dom 

Quixote de la Mancha, Canavaggio dá a seguinte explicação: 

 

Esse ser insignificante, de estado civil incerto, passará por uma brusca 
metamorfose: ao limpar a armadura ferrugenta de seus antepassados, 

elevar seu rocim à dignidade de cavalo de batalha e batizar-se com um 

nome pomposo que ninguém nunca teve, inaugura uma nova vida, que 
desse momento em diante lhe pertencerá por direito e que ninguém 

poderá contestar. Ao mesmo tempo, por maior que seja seu desejo de 

abolir sua pré-história, não pode romper os laços que o unem ao 

cotidiano. Quer queira, quer não, ele é um homem de seu século. São 
os ‘tortos’ do presente que D. Quixote decide ‘endireitar’; mas seu 

erro é querer usar as armas do passado para cumprir sua missão.
92

 

 

 A partir do que expõe Canavaggio, se percebe que há uma inversão temporal na 

personagem de dom Quixote. Ele é uma figura concebida dentro de um tempo (Idade 

Moderna – Renascimento) e, por mais que queira, não pode se desvencilhar dele, porém, 

busca em outro tempo (Idade Média) formas de se consertar aquilo que acredita estar errado 

em sua contemporaneidade. Dom Quixote cria uma nova vida, uma vida que é só dele e que 

pretende compartilhar com as demais personagens que irão cruzar seu caminho; uma vida que 

ninguém poderá lhe negar, mas, ao mesmo tempo, uma vida que não é familiar às demais 

personagens, já que está calcada em uma temporalidade passada. A protagonização da loucura 

de dom Quixote é realçada nessa concepção de um tempo imaginário, o universo 

cavalheiresco. É a partir dessa realidade distorcida da personagem que Lukács faz a seguinte 

reflexão: 

 

Quando se dá conta de que os gigantes contra os quais investe com a lança 

hasteada não são senão moinhos de vento, Dom Quixote está plenamente 

convencido de se achar frente a um encantamento. Quando o grande amor de 

sua vida cavalheiresca  a poética e etérea Dulcineia  se revela como briosa 
e rechonchuda camponesa, uma vez mais Dom Quixote acredita de maneira 
consciente ser vítima de outro «encantamento». A «verdadeira» realidade 

está constituída ante seus olhos pelos gigantes e a formosa Dulcineia; a 

«verdadeira» realidade não é para ele senão a Idade Média idealizada.93 

                                                
92 Ibidem, p. 232-233. 
93 LUKÁCS. Realistas Alemanes del siglo XIX, 1970, p. 453-454, tradução minha. "Cuando se da cuenta de que 

los gigantes contra los que acomete lanza en ristre no son sino molinos de viento, Don Quijote está plenamente 

convencido de hallarse frente a un encantamiento. Cuando el gran amor de su vida caballeresca  la poética y 

etérea Dulcinea  se revela como briosa y rechoncha campesina, una vez más Don Quijote cree de manera 
consciente ser víctima de otro «encantamiento». La «verdadera» realidad está consituida ante sus ojos por los 

gigantes y la hermosa Dulcinea; la «verdadera» realidad nos es para él sino la Edad Media idealizada." 
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 Lukács afirma, então, que, para a personagem de Cervantes, a verdadeira realidade, 

aquela que almeja viver, é constituída dos ideais literários da cavalaria andante. É a partir 

desse desejo que ele vai construindo sua nova vida, com base no princípio da ilusão criada 

pelo teatro. Cervantes não está simplesmente resgatando algo no passado, pode-se dizer que 

sua personagem dom Quixote atualiza e reverte uma cultura da leitura existente ao criar outra 

realidade literária. Nota-se que tempo e cultura estão diretamente relacionados nessa 

operação, tanto que Agamben propõe uma definição para essa relação. 

 

Toda concepção da história é sempre acompanhada de uma certa experiência 
do tempo que lhe está implícita, que a condiciona e que é preciso, portanto, 

trazer à luz. Da mesma forma, toda cultura é, primeiramente, uma certa 

experiência do tempo, e uma nova cultura não é possível sem uma 

transformação desta experiência. Por conseguinte, a tarefa original de uma 

autêntica revolução não é jamais simplesmente «mudar o mundo».94 

 

 Agamben afirma que toda cultura se relaciona com seu tempo, ainda que seja para 

contrapô-lo. Nesse aspecto, dom Quixote provoca deslocamentos, já que sua loucura provoca 

uma fissura no cotidiano ao buscar elementos de uma cultura anterior.  Mesmo assim, ele 

cumpre o que Agamben diz, ao buscar elementos literários em uma experiência inspirada nos 

textos da cavalaria andante e, em seguida, vive essa experiência, em uma espécie de delírios. 

Ao buscar os acontecimentos dos livros de cavalaria, personagens e situações são 

transmutadas e isso provoca uma "autêntica revolução" em seu universo e, também, no 

literário, pois, assim como a personagem dom Quixote, também a obra provoca uma 

revolução em seu formato ousado, em que vários gêneros literários se misturam. Pode-se dizer 

que também a obra traz uma experiência entre diversas culturas da escrita, transmutando-as, 

ou seja, ao criar uma literatura diferente daquela época, Cervantes é um dos precursores de 

uma literatura moderna. 

 

2.2 Narrativas Secundárias: diversas histórias interpoladas no enredo principal 

  

 Como visto, a narrativa quixotesca tem como cenário o universo da cavalaria andante 

(ou sua crítica a ele) protagonizando a loucura de suas personagens principais, dom Quixote e 

Sancho Pança. Paralelamente a essa narrativa, surgem outras histórias secundárias, ou de 

segundo plano, que apresentam diferentes narrativas e gêneros literários diversos: poemas 

                                                
94 AGAMBEN. Infância e história: destruição da experiência e origem da história, 2005, p. 109. 
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líricos, teatro, conto épico, entre outros. É com base nessas histórias secundárias que se 

desdobram em meio à história principal que Jean Canavaggio faz uma reflexão acerca do 

personagem dom Quixote na condição de espectador dessas novas narrativas. 

 

D. Quixote e Sancho aparecem, aos olhos de quem pretendia traçar uma 

fronteira clara entre seus pontos de vista, em meio a um vaivém que, ao longo 

da história, nos fará oscilar entre o grotesco e o sublime, a realidade e a 

ilusão. Esse movimento pendular, que dá ritmo à narração, não associa 

apenas os dois protagonistas em sua respectiva apreensão dos seres e das 

coisas. Implica a todos os personagens que a imortal dupla encontra em seu 

caminho e que também têm sua parte de verdade: a pastora Marcela, tão 

rebelde ao casamento quanto apaixonada pela vida livre dos campos; o 

desventurado Cardenio, que as mágoas de amor levaram ao coração da Serra 

Morena e cuja loucura entabula o mais estranho dos diálogos com a do 
cavaleiro; a bela Dorotea, ora a mocinha desconsolada, enganada por seu 

sedutor, ora a astuciosa farsante que encarna o papel da infanta Micomicona 

para zombar do engenhoso fidalgo; o capitão cativo, cujos romanescos 

amores com a moura Zoraida se inscrevem no pano de fundo das lembranças 

concretas de Lepanto e de Argel. À medida que as sucessivas intervenções 

desses personagens enriquecem a ação com intrigas episódicas, D. Quixote e 

Sancho, transformados em simples espectadores, parecem destinados a 

desaparecer nos bastidores. No entanto, todas as histórias que ouvem da boca 

de quem as viveu interferem na sua própria. Por caminhos quase sempre 

imprevistos, o curso dos acontecimentos logo os devolve ao primeiro plano 

da cena. Assim, no momento em que a ação principal parece suspensa pela 

leitura da história do Curioso Impertinente, cujo manuscrito o padre 
descobriu na estalagem, a tremenda barulhada armada por D. Quixote, 

lutando com os odres de vinho, lembra-nos, muito oportunamente, que é ele 

quem continua sendo o herói épico por excelência. E ele o será até o final do 

primeiro livro, já que este termina com sua volta para casa: enjaulado por 

encantadores  que não são outros senão o padre e o barbeiro , será 
conduzido sobre um carro de bois até sua aldeia. 

Quanto mais o leitor se familiariza com esse universo múltiplo, mais 

descobre planos sobrepostos, relatos que se encaixam uns nos outros, 

espelhos que se refletem ao infinito.95 

 

 Canavaggio explica, então, como se dão as interseções das histórias secundárias dentro 

da narrativa principal. Percebe-se que, mesmo que a narrativa sobre as aventuras de dom 

Quixote fiquem suspensas por um momento, em hipótese alguma ela deixará de ser o fio 

condutor do romance e que, embora cavaleiro e escudeiro se tornem espectadores, jamais 

deixarão de ser protagonistas. O leitor irá descobrindo planos sobrepostos na medida em que 

vai se familiarizando com esse universo múltiplo de narrações independentes, mas que se 

entrecruzam ou convergem todas, de diferentes modos, para dom Quixote. De certa forma, ao 

passo que as histórias secundárias vão sendo narradas, o leitor também é convidado a se 

tornar espectador delas, ao lado de dom Quixote e Sancho. 

                                                
95 CANAVAGGIO. Cervantes, 2005, p. 236-237. 
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 No momento em que uma dessas histórias secundárias assume, momentaneamente, o 

papel de primária, há uma interrupção na linearidade para que a narrativa se volte para um 

outro momento diferente do atual, e pode ser considerada pela multiplicidade de tempos uma 

lógica anacrônica. A autora Amparo Juan Bolufer considera que essa interrupção da narrativa 

principal para dar lugar a uma secundária é um recurso anacrônico denominado analepese
96

. 

Para ela, Cervantes utiliza esse recurso na obra 

 

Quando dom Quixote e Sancho se encontram com as personagens dos 

episódios secundários, estes últimos se encontram imersos em um 

determinado conflito. Se veem obrigados, a pedido dos outros atores, a relatar 

os antecedentes de sua situação, a qual, por algum indício externo (a 

estranheza da vestimenta, uma ação incomum, umas palavras pouco 

compreensíveis, etc.), provoca a curiosidade das outras personagens. Nestes 

relatos secundários se retorna ao passado para explicar a situação atual.97 

 

 As personagens das histórias secundárias, então, de acordo com Bolufer, são ligadas a 

um tempo passado para relatar o que lhes aconteceu até chegarem no momento presente, em 

que a história terá seu desfecho. Quando a narrativa consegue completar esse ciclo, Amparo 

Juan Bolufer considera que o recurso da analepse se completou. 

 Para ela, essas histórias interpoladas em Dom Quixote são exatamente o que provoca a 

anacronia na obra, já que a história principal é linear. A autora adverte para o fato de que a 

narrativa, mesmo remetendo a um passado, estará dentro de uma cronologia, porém, não é 

isso que acontece em Dom Quixote: 

 

Em algumas ocasiões se interpretou que uma retrospecção ou antecipação 

apresentada em estilo direto não é uma anacronia real, já que «o momento do 

‘discurso’ é simplesmente parte da história (cronológica); o passado ou o 

futuro se mencionam só nos conteúdos».  

Ainda aceitando isto, acreditamos que, no caso que nos ocupa, a linha 
temporal é a mesma tanto no relato primário como nos secundários. O tempo 

do cativo, de Cardenio, de Marcela, etc., é o mesmo que o dom Quixote e 

Sancho. Prova disto são os desenlaces «vividos» no relato primário destes 

episódios secundários. A única coisa que tem lugar é uma mudança de voz: 

                                                
96 "Termo da retórica moderna, equivalente a flashback. Diz-se das interrupções na sequência temporal de um 

filme, peça de teatro ou narrativa, para inserir o relato de eventos passados: suspende-se de forma instantânea, o 
presente da ação, e uma cena anterior é mostrada ao espectador ou leitor. [...] Na ficção romântica, voltada para 

temas históricos, o relato de costumes ou de aventuras, ou na realista, de inflexão documental ou analítica, não 

raro o flashback é um discurso deliberado do narrador para restituir acontecimentos do passado úteis ao 

esclarecimento de pontos menos explícitos às personagens em cena ou ao leitor[...]" (MOISÉS, 2004, p. 24). 
97 JUAN BOLUFER. Orden, Velocidad y Frequencia en la Narración del Quijote de 1605, 1989, p. 584, 

tradução minha. "Cuando don Quijote y Sancho se encuentran con los personajes de los episodios secundarios, 

estos últimos se hallan inmersos en un determinado conflicto. Se ven obligados, a requerimiento de los otros 

actores, a relatar los antecedentes de su situación, la cual, por algún indicio externo (la extrañeza de la 

vestimenta, una acción inusual, unas palabras poco comprensibles, etc.), provoca la curiosidad de los otros 

personajes. En estos relatos secundarios se vuelve al pasado para explicar la situación actual." 
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da terceira pessoa do narrador à primeira nos relatos secundários. Mas uma 

mudança de nível não implica uma mudança na linha temporal. E se isto é 

assim, os relatos secundários que suponham um retorno ao passado são 

verdadeiras anacronias; neste caso, analepses ou retrospecções. O que é 

necessário examinar é se as falas constituem uma narração, um relato. Tendo 

isto em conta, podemos estabelecer a forma geral que as anacronias 

significativas que se podem detectar no Quixote de 1605 se encontram nos 

relatos secundários. O relato primário segue um caminho linear, sem rupturas 

cronológicas importantes.98 

 

 Amparo Juan Bolufer afirma que as narrativas classificadas secundárias são 

anacrônicas, justamente por narrarem um fato acontecido, ou seja, elas são um relato do 

narrador, uma forma de retrospecção, possíveis pelo efeito de analepse. Ela ainda explica que 

o relato primário permanece linear, sem rupturas cronológicas, porém, como visto 

anteriormente, mesmo a narrativa principal é anacrônica, já que a personagem dom Quixote 

em sua loucura é anacrônica, em meio ao contexto narrativo de surgimento da Idade Moderna. 

 Além do fato de criar histórias paralelas à narrativa principal, Cervantes ainda insere 

em cada uma delas outro aspecto anacrônico: múltiplos gêneros literários. Como visto 

anteriormente, Cervantes não possuía conhecimento apenas em romances de cavalaria, mas 

também, em novelas, romances pastoris, poesias, sonetos etc. De tal forma, ao criar essas 

narrativas variadas em seu romance  que tinha como princípio a sátira aos romances de 

cavalaria , decidiu por apresentá-las em gêneros literários distintos da narrativa principal. 

 

2.2.1 Romance pastoril: da Galatea à pastora Marcela 

 

 Como já visto, a história do cavaleiro manchego se passa na Espanha de Cervantes. A 

personagem de Alonso Quijana situa-se nos anos 1600 de Cervantes e, ao mesmo tempo, 

entre os demais autores dos livros que constam na biblioteca de dom Quixote. Na passagem 

da obra em que o padre e o barbeiro  apoiados pela sobrinha e a ama do fidalgo  fazem um 

                                                
98 Ibidem, p. 584, tradução minha. "En algunas ocasiones se ha interpretado que una retrospección o anticipación 

presentada en estilo directo no es una anacronía real, ya que «el momento del "discurso" es simplemente parte de 

la historia (cronológica); el pasado o el futuro se mencionan sólo en los contenidos». Aun aceptando esto, 
creemos que, en el caso que nos ocupa, la línea temporal es la misma tanto en el relato primario como en los 

secundarios. El tiempo del cautivo, de Cardenio, de Marcela, etc., es el mismo que el don Quijote y Sancho. 

Prueba de ello son los desenlaces «vividos» en el relato primario de estos episodios secundarios. Lo único que 

tiene lugar es un cambio de voz: de la tercera persona del narrador a la primera, en los relatos secundarios. Pero 

un salto de nivel no implica un cambio en la línea temporal. Y si esto es así, los relatos secundarios que 

supongan una vuelta al pasado son verdaderas anacronías; en este caso, analepsis o retrospecciones. Lo que hay 

que examinar es si los parlamentos constituyen una narración, un relato. Teniendo esto en cuenta, podemos 

establecer la forma general que las anacronías significativas que se pueden detectar en el Quijote de 1605 se 

encuentran en los relatos secundarios. El relato primario sigue una marcha lineal, sin rupturas cronológicas 

importantes." 
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escrutínio em sua biblioteca a fim de acabar com todos os livros que contribuíram para a 

perda da razão de Alonso Quijana, analisam o Cancionero de López Maldonado e se deparam 

com um volume de La Galatea, que fora publicada em 1585. 

 

Mas que livro é este que está perto dele? 

 A Galateia de Miguel de Cervantes  disse o barbeiro. 

 Há muitos anos que esse Cervantes é grande amigo meu, e sei que é mais 
versado em infortúnios que em versos. Seu livro tem alguma coisa de boa 

invenção: propõe algo, mas não conclui nada. É preciso esperar a segunda 

parte que promete: talvez com a emenda alcance de todo a misericórdia que 

agora lhe é negada. Enquanto isso, tende-o recluso em vossa casa, meu 

amigo.99 

 

 Nessa passagem, Cervantes não só se insere na obra como sendo uma das leituras de 

dom Quixote, como também divulga ao seu leitor que haverá uma segunda parte de sua obra 

La Galatea (que nunca fora publicada). O padre promete poupar a obra da fogueira, logo após 

ter a certeza de que a sua segunda parte possa salvá-la. No referido trecho, Cervantes, 

inclusive, faz uma crítica a si mesmo, ao afirmar não escreve bem versos  forma mais 

utilizada pela maior parte dos autores, até então, para a escrita de romances, novelas e textos 

teatrais; porém, ele inaugura uma escrita diferente, mais fluida, inserindo estilos diferentes de 

narrativas em uma mesma obra. O fato de La Galatea ter sido publicada em 1585 e ter sido 

lida pelas personagens é outro indicativo de que Cervantes e dom Quixote vivem na mesma 

época. Observa-se, ainda, o caráter metalingüístico, incluído, jocosamente, em sua obra 

literária, que teria a função crítica a seu próprio estilo, o que irá acontecer em outros excertos. 

 Ao que parece, La Galatea serviu como laboratório para que Cervantes criasse uma 

obra com uma história principal e outras secundárias interpoladas. Porém, diferente do que 

viria a ser Dom Quixote, La Galatea segue apenas um gênero: o romance pastoril. A escritora 

Edwirgens de Almeida define o romance pastoril da seguinte maneira: "[...] temos o tema 

bucólico entremeado com a idealização do amor" (ALMEIDA, 2016, p. 46), ou seja, um amor 

que tem como pano de fundo a serenidade campestre. Ela complementa o tema pastoril 

descrevendo o enredo de La Galatea. 

 

Vários pastores e pastoras circulam pela obra expondo suas queixas e 

lamentações de amor. A ação se passa – entre ideal e real – às margens do 

Tejo. Há uma trama principal e várias secundárias. Na principal, Elício e 

Erastro são dois pastores enamorados de Galateia, uma belíssima pastora que 

reúne todas as virtudes das heroínas cervantinas: discrição, isto é, inteligência 

e bom juízo, além de honestidade e bondade. Mas Galateia adora sua 

independência espiritual e não quer se ver sujeita ao jogo amoroso. Assim, 

                                                
99 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. VI, 2012, p. 102. 
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ela despreza os dois pastores. Além de belos poemas e interessantes 

narrativas curtas intercaladas no tema principal, como Cervantes fará também 

em Don Quijote, na Galatea encontramos duelos dialéticos jocosos sobre a 

natureza ou a psicologia do amor.100 

 

 Nota-se, nesse trecho de Edwirgens de Almeida, que ao intercalar narrativas curtas na 

história principal, Cervantes fará o mesmo em Dom Quixote. Ela mostra que uma das 

características do romance pastoril, e que se encontra presente em La Galatea, é a presença de 

poemas recitados pelas personagens.  

 Em seu romance pastoril  primeiro romance que escreveu , a trama principal gira 

em torno da personagem Galatea que, por adorar sua independência, acaba por desprezar o 

amor de outros dois pastores  Elício e Erastro. Intercalada em Dom Quixote, há uma trama 

parecida com essa, que é a do jovem Grisóstomo e da pastora Marcela. Durante suas andanças 

pela Mancha, dom Quixote e Sancho se encontram com uns pastores com quem passam a 

noite e, entre as conversas que tiveram, um deles lhes conta a história de Grisóstomo e 

Marcela que termina com um triste desfecho para o jovem: ao ter seu amor recusado, acaba 

por se matar. 

 Durante a narrativa do pastor, o leitor é informado de que o jovem Grisóstomo era de 

família rica, assim como Marcela. Conta que ela, após perder os pais, acaba por herdar uma 

pequena fortuna, ainda maior que a de Grisóstomo e, como escreve Cervantes, "[...] quando 

chegou aos catorze, quinze anos, ninguém a olhava sem agradecer a Deus, que a tinha criado 

tão linda, e quase todos ficavam apaixonados e perdidos por ela" (CERVANTES, v. 1, cap. 

XII, 2012, p. 145). A narrativa de Cervantes prossegue informando que ela ficou sobre a 

tutela de seu tio: "Seu tio a guardava com muito recato e a portas fechadas" (CERVANTES, 

v. 1, cap. XII, 2012, p. 145). Sua guarda se daria até que ela tivesse idade para se casar, porém 

o casamento não estava nos planos da moça: "[...] por enquanto não queria se casar e que, por 

ser tão moça, não se sentia com forças para a carga do matrimônio" (CERVANTES, v. 1, cap. 

XII, 2012, p. 146). O pastor que se encontrava junto a dom Quixote e Sancho continua sua 

narrativa sobre a desventura de Grisóstomo, descrita por Cervantes assim: 

 

Mas eis que, quando menos se esperava, de repente a mimosa Marcela 

aparece feita pastora; e, sem o consentimento do tio nem a aprovação de 
ninguém da aldeia, deu para ir ao campo com as outras pastoras cuidar de seu 

próprio rebanho. E, logo que saiu em público e sua beleza se viu à mostra, 

não saberei dizer ao certo quantos rapazes ricos, fidalgos e camponeses 

adotaram o traje de Grisóstomo e andam cortejando-a por estes campos. Um 

                                                
100 ALMEIDA. Cervantes  um mestre na arte de narrar, 2016, p. 46. 
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deles, como já se disse, foi o nosso defunto, de quem diziam que não a 

queria, adorava-a. 

E não se pense que, por Marcela viver em tamanha liberdade e com tão 

pouco ou nenhum recolhimento, deu algum indício, ou sombras, que venha 

pôr em dúvida sua honestidade e recato; pelo contrário, é tanta a vigilância 

com que olha por sua honra que de quantos a cortejam e pretendem nenhum 

se gabou, nem na verdade poderá se gabar, de que tenha lhe dado alguma 

esperança de alcançar seus desejos.101 

 

 Nota-se que a descrição da pastora Marcela se assemelha muito à de Galatea, descrita 

anteriormente por Edwirgens de Almeida. Ambas têm como mote para não se casarem, a 

liberdade. Também possuem como virtude a honestidade, além de recusarem o amor de 

outrem. O tema do amor bucólico também está presente na história entre Grisóstomo e 

Marcela por ter como pano de fundo a calmaria do campo, sendo acompanhada por diversos 

pretendentes em que um deles resolve tirar sua própria vida ao não ter o seu amor 

correspondido pela bela camponesa.  

 Também, a exemplo do que informou Edwirgens de Almeida anteriormente, vê-se na 

história que narra a desventura de Grisóstomo a presença de poemas cantados e declamados 

pelas personagens, tendo como tema o amor campestre, pastoril.
102

 

 Ao inserir essa narrativa na obra, Cervantes provoca um desdobramento, uma 

sobreposição de histórias  como visto em Bolufer  que transporta o leitor, provoca um 

estranhamento quanto à forma narrativa que ele vinha, até então, acompanhando. As loucuras 

cometidas pelo fidalgo, em nome da tão nobre cavalaria andante, dá lugar à narrativa do amor 

pastoril não correspondido, contendo belos poemas e desfecho trágico. Dom Quixote e 

Sancho se tornam espectadores/ouvintes do que é narrado pelo pastor e, só mais à frente, irão 

vivenciar uma parte da história, ao presenciarem o enterro de Grisóstomo e ouvirem o 

discurso manifesto, em que a pastora Marcela se defende da acusação de ter provocado a 

morte do jovem. Nesse caso, a analepse se completa quando a história principal se encontra 

com a secundária no momento em que cavaleiro e escudeiro presenciam o funeral de 

Grisóstomo. 

 

 

                                                
101 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. XII, 2012, p. 146. 
102 O primeiro poema é cantado por um dos pastores que fazem companhia a dom Quixote justamente para 

entretenimento do cavaleiro e seu escudeiro (Dom Quixote, v. 1, cap. XI, 2012, p. 137-140); o segundo é 

composto pelo falecido Grisóstomo, narrando toda a desilusão que viveu, e declamado por seu amigo Ambrósio 

durante o seu enterro (Dom Quixote, v. 1, cap. XIV, 2012, p. 160-164). 
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2.2.2 O soldado Saavedra e o capitão Ruy Pérez em um romance bizantino 

  

 Miguel de Cervantes Saavedra nasceu na Espanha no ano de 1547, já no período 

denominado, a posteriori, pelos historiadores, como sendo a Idade Moderna. O momento de 

transição entre a Idade Média e a Moderna seria o ano de 1453, ano que marca a queda de 

Constantinopla pelo Império Otomano
103

. Embora Cervantes tenha nascido quase cem anos 

após a queda de Constantinopla, consequentemente quase cem anos após o fim da Idade 

Média, essa transição marca profundamente sua vida, inclusive refletindo na história do 

cavaleiro manchego. 

  

Na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, os reinos cristãos do Sul 

da Europa passaram a promover grandes investidas militares contra o Islã. A 

guerra pela reconquista da Península Ibérica estava entre essas investidas. 

No entanto, os muçulmanos ainda conseguiram exercer grande influência 

sobre o Mediterrâneo por muitas décadas. Aquela que ficou conhecida como 

a batalha final contra o domínio islâmico sobre o Mediterrâneo foi a Batalha 

de Lepanto, de 1571.104 

 

 A batalha travada no mar de Lepanto, como descreve Fernandes, marca o final do 

domínio islâmico sobre o Mediterrâneo. Assim como diversas outras batalhas, essa tinha tudo 

para ser apenas mais um marco na história da humanidade; mais um momento de transição; 

porém, a bordo do navio espanhol La Marquesa, liderado por Diego de Urbina, segundo o que 

informa Canavaggio, estava Miguel de Cervantes Saavedra. 

 

[...] duzentos remadores, em sua maioria prisioneiros de guerra ou 

condenados a trabalhos forçados; cerca de trinta marinheiros dedicados à 

navegação e à manutenção e, por último, uns duzentos soldados, entre os 

quais se encontra um arcabuzeiro de primeira viagem que um dia escreverá 

D. Quixote.105 

 

 Como se pode ver através das palavras de Jean Canavaggio, o autor de Dom Quixote 

lutou como soldado em uma das principais empreitadas contra o Império Otomano, e ele não 

era o único membro da família Saavedra: "[...] seu próprio irmão Rodrigo desembarca na 

Itália em julho de 1571, já incorporado à companhia de Diego de Urbina. E será justamente 

sob as ordens de Urbina que os dois irmãos combaterão em Lepanto" (CANAVAGGIO, 2005, 

p. 63-64). 

                                                
103 FERNANDES, Cláudio. Queda de Constantinopla em 1453; Brasil Escola. Disponível em: 

<http://brasilescola.uol.com.br/historiag/queda-constantinopla-1453.htm>. Acesso em: 12 set. de 2017. 
104 FERNANDES, Cláudio. Batalha de Lepanto; Brasil Escola. Disponível em: 

<http://guerras.brasilescola.uol.com.br/seculo-xvi-xix/batalha-lepanto.htm>. Acesso em: 12 de set. de 2017. 
105 CANAVAGGIO, Jean. Cervantes, 2005, p. 66. 
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 A batalha de Lepanto se torna um marco tão importante na vida de Cervantes que ele a 

insere na obra através do capitão Ruy Pérez de Viedma. Essa personagem é criada como um 

capitão da armada espanhola que luta, a exemplo de Cervantes, na batalha de Lepanto, como 

se pode ver: 

 

[...] digo que estive naquela campanha gloriosa, já como capitão de 

infantaria, a cujo honroso posto me elevou minha boa estrela, mais que meus 
méritos. Naquele dia tão feliz para a cristandade, porque o mundo e todas as 

nações descobriram o erro em que estavam acreditando que os turcos eram 

invencíveis no mar, digo, naquele dia em que o orgulho e a soberba otomanos 

foram dobrados, entre tantos homens felizes [...]106 

 

 Nesse trecho, Cervantes insere um sentimento que corresponde à nação cristã naquele 

momento e, eventualmente, até mesmo seu, por ter participado dessa vitoriosa empreitada. 

Porém, é nessa mesma batalha que ele sente na pele as marcas da guerra. A empreitada que 

ele fez parte foi contra a frota de Ali Pachá, formada, de acordo com Canavaggio, por um 

grande efetivo: "[...] 250 galés com 90 mil homens a bordo" (CANAVAGGIO, 2005, p. 66). 

Cervantes é atingido brutalmente em um sangrento combate corpo a corpo e, por pouco, não é 

abatido fatalmente; mas tem sua mão esquerda atingida gravemente. Segundo relato de 

Canavaggio, o combate corpo a corpo se torna gigantesco. 

 

[...] 60 mil soldados se enfrentarão durante três horas. ‘A batalha foi neste 

ponto tão sangrenta e terrível  escreve uma testemunha ocular  que se 
pudera dizer que o mar e o fogo eram um.’ 

[...] É nessa ocasião que Cervantes recebe os três tiros de arcabuz que serão, 

para ele, seu mais belo título de glória. Os dois primeiros, explica um de seus 

companheiros, o atingiram no peito; o terceiro inutilizou sua mão esquerda 

[...] 

Assim nasceu o maneta de Lepanto, no exato momento em que o combate, 

graças à superioridade da infantaria espanhola, começava a se definir em 

favor dos coligados.107 

 

 Como se pode perceber no relato de Canavaggio, a batalha é violentíssima e traz 

graves consequências físicas a Cervantes. Felizmente, nenhuma delas impossibilitou que ele 

viesse a se tornar um dos maiores expoentes da literatura mundial. No entanto, consta em sua 

breve biografia aspectos muito contundentes, como se pode ver na síntese de Bloom: 

 

Teve a vida mais atribulada entre os grandes escritores. Na batalha naval de 

Lepanto, foi ferido e, então aos 24 anos, teve a mão direita inutilizada. Em 

1575, foi capturado por piratas, e durante cinco anos foi escravo em Argel. 

                                                
106 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. XXXIX, 2012, p. 483. 
107 CANAVAGGIO, Jean. Cervantes, 2005, p. 68. 
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Resgatado em 1580, foi espião da Espanha, em Portugal e Oran, voltando 

depois a Madri, onde tentou seguir carreira de dramaturgo, quase sempre 

fracassando, mesmo tendo escrito quase vinte peças teatrais. À beira do 

desespero, tornou-se arrecadador de impostos, mas foi acusado e condenado 

por sua suposta má conduta, em 1597. E esteve preso novamente, em 1605; 

consta que teria começado a escrever Dom Quixote na prisão. A primeira 

parte, escrita em ritmo incrivelmente acelerado, foi publicada em 1605. A 

segunda parte, provocada pela continuação espúria do romance por um tal 

Avellaneda, foi publicada em 1615. 

Vítima do editor que lhe roubou todos os direitos autorais pertinentes à 

primeira parte de Dom Quixote, Cervantes teria morrido na miséria, não fosse 
um nobre, homem discernente que amparou o escritor em seus últimos três 

anos de vida.108 

 

 Ao criar, dentro de Dom Quixote, a história do capitão Ruy Pérez, Cervantes une duas 

passagens marcantes de sua vida que ocorreram em momentos distintos. A primeira, como já 

visto, é a batalha de Lepanto, que lhe deixou sequelas na mão esquerda. A segunda se trata de 

seu cativeiro em Argel. Em Dom Quixote, o referido capitão é feito cativo e usado como 

refém, assim como ocorrera também com Cervantes. Além da narrativa que conta a história 

do capitão cativo, Cervantes ainda escreveu, como informa Canavaggio, duas peças teatrais 

tratando do assunto: El trato de Argel e Los baños de Argel (CANAVAGGIO, 2005, p. 92). 

 Após ter lutado na sangrenta batalha de Lepanto (1571), Cervantes passa por um 

período de recuperação referente aos ferimentos que sofreu e consegue liberação para retornar 

à Espanha; porém, o navio em que embarcou nunca chegou a seu destino. Canavaggio relata 

que a embarcação em que estavam Cervantes e seu irmão Rodrigo foi atacada por corsários 

liderados pelo albanês Arnaut Mami, no intuito de os assaltarem e, também, os aprisionarem 

para vendê-los como escravos. Segundo o seu relato, os espanhóis tentam resistir ao máximo 

ao ataque, mas o desfecho é desfavorável a eles como se pode ver. 

 

Os espanhóis não se rendem, resistindo aos assaltantes por várias horas, e 

muitos deles, o capitão inclusive, morrem durante o combate. Por fim, 

vencidos pela esmagadora diferença numérica, os sobreviventes são 

transferidos, de pés e mãos atados, aos navios berberes. Mal a operação 

terminou, o resto da flotilha cristã aparece no horizonte, obrigando os 

corsários a abandonar o navio capturado e a fugir às pressas com seus 

prisioneiros. Três dias depois, as galés de Arnaut Mami avistam Argel: 

 
  Cuando llegué cautivo y vi esta tierra 

  tan nombrada en el mundo, que en su sueno 

  tantos piratas cubre, acoge y cierra, 

  no pude al llanto detener el freno... 

 

                                                
108 BLOOM. Onde encontrar a sabedoria?, 2005, p. 102-103. 
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diz Saavedra em El trato de Argel. O autor de D. Quixote guardará essa 

chegada bem gravada na memória. Mas essa não será, nem de longe, sua 

única lembrança do cativeiro.109 

 

 Canavaggio cita a descrição de Cervantes, na peça El trato de Argel, de como foi a 

primeira visão de seu cativeiro entre outras lembranças desse fatídico episódio de sua vida. 

Ele narra, em mais de dez páginas da biografia que escreveu sobre Cervantes, diversas 

situações vividas por ele e seus companheiros de cela durante os cinco anos que esteve no 

cativeiro de Argel, inclusive as tentativas frustradas de fuga (CANAVAGGIO, 2005, p. 89-

110). 

 É interessante perceber que, ao criar a personagem do capitão cativo, Cervantes está, 

na verdade, fazendo um relato autobiográfico do período em que serviu às armas, tanto em 

campo de batalha, quanto no período em que viveu no cativeiro. Ele, além de romancear essas 

passagens de sua vida dentro de sua obra, também traz ao leitor fatos históricos, relatos de 

quem presenciou passagens históricas da guerra contra o Império Otomano.  

 Esse artifício de romancear um fato real inserindo-o em uma obra de ficção pode 

parecer comum na atualidade, mas é algo novo no século XVI, sendo esse mais um traço de 

modernidade na literatura cervantina. Michel Riaudel fala da importância desse artifício  a 

conversão de um documento em obra literária  do ponto de vista da anacronia. 

 

[...] se imaginarmos a conversão de um documento em obra, ele passa a ser 
lido de outra forma, projetada nele uma possibilidade potencial de novas 

significações. É como ler a história do Mediterrâneo de Braudel não mais 

pelas informações e interpretações históricas que seu autor organizou, mas 

descobrindo no texto virtudes e virtualidades em estado de sonolência. Um 

documento dorme, mas não sonha. E uma obra sonha, sonha em ser 

sonhada.110 

 

 Riaudel fala que a partir da conversão de um documento em obra se abre nele a 

possibilidade para ser resignificado. É usando desse artifício que Miguel de Cervantes 

constrói a história do capitão cativo. A história documental se estende além do seu tema, ela 

se desdobra sobre si mesma trazendo elementos literários a serem explorados. Deixa de ser 

apenas um documento  utilizando a metáfora criada por Riaudel , ela já não mais dorme, 

ela desperta para uma nova possibilidade, agora já pode sonhar em ser sonhada (RIAUDEL, 

2015, p. 163). 

                                                
109 Ibidem, p. 90-91. 
110 RIAUDEL. Literatura vs História: uma questão anacrônica?, 2015, p. 163. 
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 Assim como a história de Grisóstomo e Marcela, a narrativa do capitão cativo também 

deixa de lado a personagem de dom Quixote. Ele não é mais o sujeito da ação, ele deixa de ser 

aquele que é visto e se une com o leitor da obra, passando a ser aquele que vê. Toda a história 

do capitão é contada no tempo passado até chegar ao momento em que se encontra com as 

demais personagens da obra em uma estalagem. Bolufer descreve a narrativa do capitão 

cativo de maneira que se percebam digressões e, até mesmo, avanços, como recursos 

anacrônicos utilizados por Cervantes. 

 

A história do cativo constitui uma analepse cujo alcance está especificado 

pelo protagonista: «Hoje fará vinte e dois anos que saí da casa de meu pai» 

(p. 475). O cativo narra seus deslocamentos até que chega à jornada da 

batalha de Lepanto (1571). Percebe-se uma pequena anacronia: «me vi 

aquela noite que seguiu a tão famoso dia com correntes nos pés e algemas às 

mãos» (p. 477), e depois explica como chegou a tal situação. A linearidade 

do relato se mantém (1572, 1573, 1574) até o momento em que o cativo 

menciona a dom Pedro de Aguilar, o que produz uma interrupção por parte 

do auditório: 

 Antes que vossa mercê siga adiante, lhe suplico que me diga o que ocorreu 
a esse dom Pedro de Aguilar que mencionou [p. 482] 
O cativo tem que deixar de narrar sua vida para referir-se à da outra 

personagem. Se produz então uma pequena antecipação de três anos em 

relação ao momento do relato no qual este foi interrompido (p. 482). Um dos 

cavaleiros que está escutando a história do cativo acaba por ser irmão do tal 

Pedro de Aguilar e realiza um novo salto até o futuro, já que nos conta a 

situação atual («agora», p. 482) de seu irmão. O cativo reinicia seu relato de 

onde parou: «dali a poucos meses morreu meu amo Uchalí» (p. 482). Depois 

de uma digressão do narrador sobre os nomes árabes, este realiza um 

pequeno relato e biografia da personagem morta, o que supõe uma analepse 

(p. 484). Na distribuição dos escravos após a morte de Uchalí, o cativo se vê 

sob as ordens de um renegado veneziano, cuja aparência supõe também outra 

analepse (pp. 484-485). A partir do momento em que o protagonista se vê 
confinado nos banhos, o relato caminha seguindo uma linha cronológica, 

interrompida por pequenas digressões no presente sobre os costumes árabes. 

A retrospecção do cativo chega até o momento do relato primário em que 

começou a narração do protagonista (analepse completa).111 

                                                
111 JUAN BOLUFER. Orden, Velocidad y Frequencia en la Narración del Quijote de 1605, 1989, p. 590-591, 

tradução minha. "La historia del cautivo constituye una analepsis cuyo alcance está especificado por el 

protagonista: «Éste hará veinte y dos años que salí de casa de mi padre» (p. 475). El cautivo narra sus 

desplazamientos hasta que llega a la jornada de la batalla de Lepanto (1571). Se percibe una pequeña anacronía: 

«me vi aquella noche que siguió a tan famoso día con cadenas a los pies y esposas a las manos» (p. 477), y 

después explica cómo llegó a tal situación. La marcha lineal del relato se mantiene (1572, 1573, 1574) hasta el 

momento en el que el cautivo menciona a don Pedro de Aguilar, lo que produce una interrupción por parte del 

auditorio: —Antes que vuestra merced pase adelante, le suplico me diga qué se hizo ese don Pedro de Aguilar 
que ha dicho [p. 482]. El cautivo tiene que dejar de narrar su vida para referirse a la del otro personaje. Se 

produce entonces una pequeña anticipación de tres años con respecto al momento del relato en el que éste se 

truncó (p. 482). Uno de los caballeros que está escuchando la historia del cautivo resulta ser hermano del tal 

Pedro de Aguilar y realiza un nuevo salto hacia el futuro, ya que nos cuenta la situación actual («ahora», p. 482) 

de su hermano. El cautivo reanuda su relato donde lo dejó: «de allí a pocos meses murió mi amo el Uchalí» (p. 

482). Tras una digresión del narrador sobre los nombres árabes, éste realiza un pequeño relato y biografía del 

personaje muerto, lo que supone una analepsis (p. 484). En el reparto de los esclavos tras la muerte del Uchalí, el 

cautivo se ve a las órdenes de un renegado veneciano, cuya semblanza supone también otra analepsis (pp. 484-

485). A partir del momento en el que el protagonista e ve confinado en los baños, el relato camina siguiendo una 

línea cronológica, interrumpida por pequeñas disgresiones en presente sobre las costumbres árabes. La 
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 Nota-se, a partir do que descreve Bolufer, que Cervantes vai criando camadas 

narrativas dentro de uma narrativa principal com recursos de regressão e avanço dentro da 

mesma história. A exemplo do que propõe Riaudel, como já visto anteriormente, vão 

aparecendo no texto histórico elementos que não estavam evidentes, já que o foco estava na 

história principal. Constrói-se, portanto, uma narrativa anacrônica. 

 Com base no que escreve Canavaggio, o caráter histórico e autobiográfico é tão grande 

na narrativa do capitão Ruy Pérez que se pode imaginar que o relato do cativo sobre as 

circunstâncias do seu cativeiro seja, de fato, o relato do soldado Cervantes, de como estava 

instalado naquele local e como vivera (CANAVAGGIO, 2005, p. 92-93). A descrição do 

cativeiro feita na obra, pelo capitão, aponta o seguinte: 

 

[...] encerrado numa prisão ou pátio grande, que os turcos chamam 'banho', 

onde botam os cativos cristãos, tanto os que são do rei como alguns de 

particulares, e os que chamam 'do armazém', que é como dizer cativos do 

alcaide, que servem à cidade nas obras públicas e em outras atividades. Para 

esses escravos a liberdade é muito difícil, pois, como são propriedade pública 

e não têm dono particular, não há com quem trate o resgate, mesmo que 

possam pagar. Alguns proprietários da aldeia costumam levar seus cativos 

para esses banhos, como disse, principalmente quando são negociáveis, 

porque lá ficam descansados e em segurança até que seu resgate chegue. 

Também os cativos do rei que podem ser resgatados não vão para o trabalho 
com o resto do grupo, a não ser quando seu resgate demora, pois então, para 

que escrevam pedindo-o com mais afinco, botam-nos no trabalho, como ir 

cortar lenha com os demais, coisa que não é nada fácil. 

Eu era um dos cativos para resgate; não adiantou nada falar que não tinha 

posses nem renda, pois souberam que eu era capitão e me incluíram na lista 

das pessoas influentes. Puseram-me um grilhão, mais como sinal de minha 

condição que por segurança, e assim eu passava a vida naquele pátio, com 

muitos outros cavaleiros e pessoas importantes, considerados e marcados 

como de resgate. Mesmo que a fome e a nudez pudessem nos afligir às vezes, 

ou quase sempre, nenhuma coisa nos afligia tanto como ouvir e ver a todo 

instante as mais incríveis crueldades que meu dono usava com os cristãos. 
Todo dia enforcava um, empalava este, cortava as orelhas daquele, tudo isso 

por qualquer motivo ou sem motivo nenhum, tanto que os turcos achavam 

que agia assim por agir, porque era sua condição natural ser um assassino em 

grande escala.112 

 

 Toda a narrativa construída, em que o capitão relata como eram esses "banhos" em que 

estava preso e os horrores que aconteciam lá, é indício, como dito por Canavaggio, de que 

esses fatos tenham sido vivenciados por Cervantes. Por achar tal fato importante e considerá-

lo interessante para se inserir na obra e por ser possuidor de "virtudes e virtualidades", ele cria 

                                                                                                                                                   
retrospección del cautivo llega hasta el momento del relato primario en el que comenzó la narración del 

protagonista (analepsis completa)." 
112 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. XL, 2012, p. 492-493. 
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uma personagem fictícia para narrá-lo, ao invés de se colocar como um relator do fato 

histórico e autobiográfico. Porém, ele não se exclui por completo da história. Canavaggio, ao 

informar qual o destino dos cativos, nos informa que Cervantes, a exemplo do capitão Ruy 

Pérez, era um cativo para resgate. 

 

Depois de minuciosamente examinados por potenciais compradores, os 

cativos eram vendidos em leilão. Talvez nosso herói tenha sido poupado 
dessa humilhação pois, na partilha caberá ao imediato de Arnaut Mami, Dali 

Mami, chamado de "O Coxo". Tal privilégio se explica pelas prestigiosas 

assinaturas das cartas de recomendação encontradas em seu poder. 

Infelizmente, convencido de que tem nas mãos um personagem importante, o 

corsário pedirá como resgate a considerável quantia de quinhentos escudos de 

ouro.113 

 

 Por ter o resgate estipulado pela quantia de quinhentos escudos de ouro, como afirma 

esse relato, conclui-se que Cervantes, assim como sua personagem, era um cativo para 

resgate. O privilégio informado por Canavaggio fica ainda mais claro quando Cervantes se 

inclui na narrativa do capitão cativo. Na mesma sequência em que ele informa as atrocidades 

sofridas pelos cativos cristãos, Cervantes narra o privilégio que ele próprio possuía perante 

seu dono. 

 

O único que se deu bem com ele foi um soldado espanhol, um tal Saavedra; 

por ter feito coisas que ficarão na memória daquela gente por muitos anos, e 
todas para alcançar a liberdade, ele jamais o espancou, nem mandou que 

espancassem, nem lhe disse um palavrão. E pela menor coisa das muitas que 

fez, temíamos que fosse empalado, e ele mesmo teve medo mais de uma vez; 

e, se não fosse porque o tempo é curto, eu contaria agora um pouco do que 

fez esse soldado, o que iria diverti-los e espantá-los muito mais que a 

narração da minha história.114 

 

 Aqui se vê um desdobramento de Cervantes em autor/narrador/personagem. Ao 

escrever esse relato, ele utiliza o capitão Ruy Pérez como seu interlocutor ao passo que se 

insere como uma das personagens da narrativa: o soldado Saavedra. Ele desdobra a 

personagem de forma que os fatos históricos e verídicos estejam relacionados a ele próprio, 

enquanto que a parte ficcional romanceada é composta por elementos exclusivos de seu 

capitão cativo. Cervantes cria um efeito anacrônico em sua obra acerca de sua autobiografia. 

Insere um relato histórico ao romance, reunido em uma única obra literária. 

 A última obra escrita por Cervantes, e publicada postumamente, é o romance Los 

trabajos de Persiles y Segismunda (1617). Embora Dom Quixote tenha sido aquela que mais 

                                                
113 CANAVAGGIO. Cervantes, 2005, p. 92. 
114 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. XL, 2012, p. 493. 
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lhe rendeu fama, mesmo quando vivo, Cervantes o considerava inferior a Los trabajos de 

Persiles y Sigismunda, como informa Edwirgens de Almeida. 

 

Conforme Francisco Rico (1980), no século XVII, foi lido apenas como um 

livro humorístico que burlava os romances de cavalaria e alguns costumes. 

Em teoria, o Quixote pertencia ao gênero baixo da literatura por seu caráter 

cômico, risível e paródico; Los trabajos de Persiles y Segismunda se ajustaria 

ao registro sublime da preceptiva neoaristotélica, mas com um adendo, a 

respeito da literatura gentil ou pagã, sua assunção a uma espiritualidade 

cristã. Diferentemente da unanimidade da crítica que elege o Quixote, 
Cervantes viu em Persiles sua melhor obra.115 

 

 O fato de que Dom Quixote fosse um livro humorístico e paródico, segundo o que 

afirma Edwirgens de Almeida, incomodava de certa forma a Cervantes, de tal maneira que ele 

preferia Los trabajos de Persiles y Sigismunda. "Cervantes estava convencido de que sua 

última obra reabilitaria seu prestígio como narrador, perdido entre certos setores da crítica 

literária pelas insuficiências que mostrava o Quixote do ponto de vista da perspectiva erudita" 

(ALMEIDA, 2016, p. 52-53). Essa afirmativa de Edwirgens de Almeida reforça o fato de que 

o Dom Quixote, de certa forma, procurava um viés mais popular. O Persiles era, então, uma 

retomada de Cervantes às raízes mais eruditas. O efeito anacrônico mais uma vez transcende a 

publicação de Dom Quixote em seus dois tomos (1605 e 1615), uma vez que Cervantes não 

saberia o alcance que sua obra alcançaria na modernidade e na pós-modernidade pela sua 

polissemia que vai além do cômico. 

 Los trabajos de Persiles y Sigismunda acaba por ser um romance calcado no gênero 

literário conhecido como bizantino. Edwirgens de Almeida explica um pouco sobre do que se 

trata tanto a obra quanto o gênero. 

 

[...] esta obra adota as convenções do gênero bizantino, apresentando uma 

série de aventuras: naufrágios, sequestros, perigos, terras estranhas, azar que 

salva os protagonistas. Neste longo relato, Periandro e Auristela, príncipes 

nórdicos, estão apaixonados e sofrem perseguições e prisões até que se 

encontram em Roma, onde se casam em matrimônio cristão, felicidade que 

lhes advém porque se mantiveram castos, e adotam os nomes Persiles e 

Segismunda.116 

 

 A partir do que explica Almeida, se pode notar que as características presentes no 

gênero bizantino  naufrágios, sequestros etc.  são as mesmas da narrativa do capitão cativo 

presente em Dom Quixote. Também o enredo de Los trabajos de Persiles y Sigismunda, em 

                                                
115 ALMEIDA. Cervantes  um mestre na arte de narrar, 2016, p. 52. 
116 Ibidem, p. 47. 
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que se tem um casal de apaixonados que sofrem perseguições e prisões, tem certa semelhança 

com a história de Ruy Pérez e Zoraida. 

 Da mesma forma que La Galatea possa ter servido como mote para a narrativa pastoril 

da pastora Marcela em Dom Quixote, é possível que ao criar o romance com base no gênero 

bizantino, entre o cativo cristão e a princesa moura, Cervantes tenha dado o pontapé inicial 

para escrever sua última obra. 

 Vale lembrar, a partir de Harold Bloom, que comédia e tragédia compõem a escrita 

multifacetada de Cervantes, elencada entre as mais célebres: "Nos momentos mais hilariantes, 

Dom Quixote é sombrio. [...] Assim como Shakespeare não se restringiu a um gênero 

específico, Dom Quixote é tragédia e comédia" (BLOOM, 2005, p. 98). Embora a obra 

cervantina parta de um princípio cômico, sendo ele a sátira aos livros de cavalaria, ela possui 

histórias entrecruzadas ao enredo principal, com gêneros literários os mais variados, em que 

alguns deles possuem um teor mais denso. Isso se dá, entre outros motivos, por determinadas 

histórias terem um teor autobiográfico, como já se pôde ver.  

 

2.2.3 A novela hispânica: o Curioso impertinente 

 

 Embora o maior sucesso da carreira literária de Cervantes tenha sido um romance, o 

gênero que ele teve mais desenvoltura, inclusive sendo chamado de "Boccaccio espanhol" 

(CANAVAGGIO, 2005, p. 84), foi o novelesco. Cervantes se aprimora nesse gênero, como 

afirma Almeida, a partir de seu contato com a literatura italiana: "[...] além de praticar gêneros 

narrativos correntes na arte renascentista, Cervantes introduz na Espanha uma forma narrativa 

curta, herdada da tradição italiana como os novellieri, que intitula Novelas Ejemplares" 

(ALMEIDA, 2016, p. 44). Como se pode perceber, ele introduz uma escrita inovadora na 

Espanha ao escrever um gênero curto de literatura, diferentemente dos extensos romances da 

época. 

 Talvez fosse mais propício dizer que foi ele o primeiro espanhol a criar novelas em 

seu país, já que ele próprio faz essa afirmação em seu prólogo para as Novelas Ejemplares 

(1613). 

 

[...] sou o primeiro que escreveu novelas em língua castelhana, porque as muitas que 

andam impressas nela são todas traduzidas de línguas estrangeiras, e se estas são de 

minha autoria, não imitadas nem furtadas; meu talento as criou e minha pena as 

pariu, e vão crescendo nos braços da imprensa. Depois delas, se a vida não me 

deixar, te ofereço os Trabalhos de Persiles, livro que se atreve a competir com 
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Heliodoro, se por atrevido não meter os pés pelas mãos; mas primeiro verás 

ampliadas, e brevemente, as façanhas de dom Quixote e as graças de Sancho Pança, 

e a seguir as Semanas do jardim.117 

 

 A afirmativa de Cervantes, então, não seria propriamente de que ele introduz o gênero 

na Espanha, pois ele mesmo informa que já circulavam por lá novelas traduzidas de outras 

línguas, mas é ele o responsável por ser o primeiro a criar novelas na língua castelhana. 

 Nessa mesma passagem é interessante perceber que, ao publicar suas novelas, 

Cervantes já trabalhava na segunda parte de Dom Quixote, no Persiles e em outra obra 

denominada Semanas do jardim. O fato de escrever mais de uma obra ao mesmo tempo o faz 

pensar que uma obra influenciava a escrita da outra e essas narrativas criaram interfaces tanto 

em La Galatea quanto em Dom Quixote. Em meio ao Dom Quixote, Cervantes insere uma 

novela escrita por ele denominada de Curioso impertinente. Essa novela encontra-se na 

passagem em que o estalajadeiro, de acordo com a narrativa, busca algumas histórias que 

possui guardadas para que o padre pudesse ler:"Entrou em seu quarto e trouxe uma maleta 

velha, fechada com uma correntinha. Abrindo-a, viram-se nela três livros grandes e uns 

papéis, escritos à mão, com muito boa letra" (CERVANTES, v. 1, cap. XXXII, 2012, p. 393). 

Entre os referidos papéis mencionados encontrava-se essa novela que o padre resolveu ler 

para todos que estavam hospedados lá, menos para dom Quixote que estava repousando no 

momento. 

 A novela ocupa três capítulos da obra e serve apenas como um momento de 

entretenimento para as personagens, não se relacionando em nada com a narrativa principal 

do Cavaleiro da Triste Figura; porém, Cervantes encontra um meio de inserir dom Quixote 

de uma outra maneira logo no início do último capítulo da novela.  

 

Pouco mais restava para ler a história, quando Sancho Pança saiu todo 

alvoroçado do sótão onde repousava dom Quixote, dizendo aos gritos: 

 Vinde depressa, senhores! Socorrei meu senhor, que está metido na mais 
renhida e cruenta batalha que meus olhos viram ser travada. Por Deus, ele 

deu uma cutilada no gigante inimigo da senhora princesa Micomicona, que 

lhe cortou a cabeça pela raiz, como se fosse um nabo! 

[...] Entrai logo para apartar a contenda ou para ajudar meu amo, mesmo que 

não seja mais preciso, porque nessas alturas sem dúvida o gigante já está 

morto e prestando contas a Deus de sua vida pregressa de maldade, pois vi 

correr sangue pelo chão, e a cabeça cortada caída de um lado, do tamanho de 

um grande odre de vinho. 

 Raios me partam  disse o estalajadeiro nesse ponto  se dom Quixote ou 
dom diabo não atacou algum de meus odres de vinho tinto que estavam à 

                                                
117 CERVANTES. Novelas Exemplares, 2015, p. 34-35. 
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cabeceira de sua cama! Deve ser o vinho derramado que este bom homem 

achou que era sangue.118 

 

 Dessa forma, Cervantes interrompe a narrativa secundária para narrar o que se passara 

na narrativa principal, ou seja, um episódio com dom Quixote. Há, então, uma inversão na 

ordem do tempo, uma vez que o leitor é transportado de uma cena para outra. Cria-se aí uma 

polissemia de forma que as personagens esclarecem o que acontecera e resolvem dar 

continuação à narrativa da novela. Cervantes, então, mais uma vez, desloca o leitor da 

narrativa principal para a secundária: "[...] serenados os ânimos, o padre quis terminar a 

história do curioso, porque viu que faltava pouco" (CERVANTES, v. 1, cap. XXXV, 2012, p. 

446). 

 Para criar a novela do Curioso Impertinente, Cervantes se utiliza bem dos moldes 

italianos como mostra Rozenblat: 

 

O Curioso Impertinente é uma novela italianizante: os dois 

protagonistas masculinos, membros ociosos de uma sociedade 

burguesa indicada por um lugar tópico (Florença, Toscana), têm uma 

atividade também tópica  caça ou amores  e são idealmente amigos: 
‘os dois amigos’ [...] Camila, por sua parte, também é, idealmente, 

espelho de beleza e virtude. O problema (o tema da novela)  o da 
fidelidade da esposa que se deve provar utilizando de cúmplice aquele 

mesmo cuja fidelidade haveria de impedir que levasse a bom termo a 

empresa, sumo refinamento que torna ainda mais inverossímil o 

sucesso  também resulta ser de uma elaboração muito pouco 
‘realista’.

119
 

 

 Rozenblat afirma que a novela é pouco realista pela trama que ela aborda, em que o 

marido resolve fazer um teste de fidelidade com sua esposa  que nunca dera motivo algum 

para que se desconfiasse dela  utilizando exatamente o seu melhor amigo para saber se ela 

seria capaz de traição.  

 Percebe-se que o tema da novela é totalmente distinto da narrativa principal das 

aventuras de dom Quixote. No momento em que ela é lida pelo padre, acaba por servir de 

entretenimento tanto para as personagens presentes na estalagem como também para os 

                                                
118 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. XXXV, 2012, p. 442-443. 
119 ROZENBLAT. Estructura y función de las novelas interpoladas en el Quijote, 1991, p. 110, tradução minha. 

"El Curioso Impertinente es una novela italianizante: los dos protagonistas masculinos, miembros ociosos de una 

sociedad burguesa señalada por un lugar tópico (Florencia, Toscana), tienen una actividad también tópica -caza o 

amoríos- y son idealmente amigos: "los dos amigos"[...] Camila, por su parte, también es, idealmente, espejo de 

belleza y virtud. El problema (el tema de la novela) -el de la fidelidad de la esposa que se ha de probar utilizando 

de cómplice a aquel mismo cuya fidelidad habría de impedir que llevara a bien la empresa, sumo refinamiento 

que hace aún más inverosímil el éxito - también resulta ser de una elaboración muy poco "realista"." 
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leitores. É como se todos nesse momento  personagens e leitores  compartilhassem o 

mesmo espaço; em um dos planos a narrativa do padre, interrompida, pela ação de dom 

Quixote, em outro plano. 

 

2.2.4 As diversas vozes em Dom Quixote 

 

 A obra de Cervantes traz diversas possibilidades narrativas para o leitor, desdobra-se e 

entrecruza-se de formas distintas sem perder seu viés principal. Canavaggio explica essa 

visão.  

 

De todo modo, é isso que a estrutura do romance sugere: em vez de um relato 

linear, calcado em um padrão preestabelecido, um universo em expansão, 

modelado passo a passo pela polifonia de narradores e que, ao longo das 

andanças de amo e criado, se enriquece com episódios interpolados.120 

 

 Nesse sentido, Dom Quixote é uma obra expansiva e polifônica, em suas inúmeras 

formas de ruptura com a linearidade, em sua variedade de narrativas. A obra dialoga com as 

aventuras de suas duas protagonistas  sendo agentes, proponentes da ação  ao passo que se 

cruzam narrativas diversas deslocando dom Quixote e Sancho para um lugar próximo do 

leitor  aqueles que observam a ação ou que escutam a narrativa. 

 Todo esaa dinâmica anacrônica marca a presença da teatralidade na obra e se torna 

mais evidente ao saber que, além dos gêneros literários já citados, Cervantes também se 

debruçou sobre outro que influenciou a escrita de Dom Quixote: a dramaturgia teatral. A sua 

escrita para o teatro também traz traços anacrônicos e experiências autobiográficas A 

linguagem teatral ocupa um lugar especial na trajetória de Cervantes, sendo fundamental nesta 

pesquisa, visto o intuito: analisar a teatralidade em Dom Quixote, seja explicita, seja 

incorporada na sua literatura. 

 Como conclusão da perspectiva anacrônica em Dom Quixote, Canavaggio traz uma 

explanação que define bem essa trajetória. 

 

A arte de Cervantes constituiu em decantar os elementos para fundi-los numa 

criação original. 
Obra polifônica por excelência, D. Quixote veio responder assim uma 

expectativa que nenhuma das fórmulas experimentadas até então pôde 

satisfazer plenamente. Mas, se o mundo poético que nos propõe contou com a 

adesão imediata dos leitores, é também porque mantém com o mundo real 

                                                
120 CANAVAGGIO. Cervantes, 2005, p. 199. 
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uma relação tão problemática como a que a Espanha do Século de Ouro teve 

com sua época. A odisséia de D. Quixote, que veste a armadura medieval 

para fazer o papel de justiceiro solitário, é uma aventura eminentemente 

simbólica no início do século XVII, resumindo à perfeição as escolhas de 

uma sociedade confrontada a uma realidade em tudo diferente da que outrora 

conhecera e que suas contradições condenam a projetar no mundo dos 

sonhos. Em 1600, exatamente cinco anos antes de Cervantes publicar a 

primeira parte de sua obra-prima, o arbitrista Martín de Cellorigo fazia um 

diagnóstico particularmente lúcido dessa sociedade: ‘Parece que nossos 

reinos foram reduzidos a uma república de homens encantados, que vivem 

fora da ordem natural’. Quem tirou essa Espanha mergulhada na crise  crise 

do poder e crise de consciência, como bem observou Pierre Vilar  da ‘ordem 
natural’ foram seus fantasmas. E eis que agora se encarna justamente em um 

herói encantado que procura, com obstinação, soluções anacrônicas para os 
problemas de sua época. Herói ridículo, mas cujas extravagâncias nem por 

isso têm menos valor de exemplo, como que permitindo aos súditos de Felipe 

III se distanciarem e, ao mesmo tempo, sem perceber, se reconhecerem 

nele.121 

 

 Canavaggio, então, afirma que Cervantes trabalha com elementos distintos que, a 

princípio, não ocupam um mesmo lugar na literatura, para criar uma obra original. Dom 

Quixote é, então, uma obra polifônica, repleta de estilos distintos, uma história atravessada 

por diversas outras conjugando tempos e espaços distintos. 

 É a partir dessa polifonia, dessa diversidade de narrativas com elementos épicos, que 

se reconhecem traços anacrônicos na obra Dom Quixote, distinguindo-a ao longo de tantos 

séculos. A anacronia, além de compor a obra de uma forma diferente do que se fazia à época, 

ainda serve como agente de teatralidade na narrativa escrita por Cervantes, podendo 

considerar a obra, dessa forma, inauguradora da literatura moderna

                                                
121 Ibidem, p. 241-242. 
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3 COMMEDIA DELL'ARTE E AÇÃO CÊNICA EM DOM QUIXOTE 

 

3.1 Cervantes e a commedia dell'arte 

 

 Na biografia de Miguel de Cervantes consta que, sendo admirador do teatro, ele 

teria se tornado um dramaturgo. Como já visto, ele escreveu textos para serem 

encenados como forma de sobrevivência e teve uma obra publicada em 1615 contendo 

oito comédias e oito entremezes (Ocho comedias y ocho entremezes nuevos nunca 

representados) de forma tal que não é exagero afirmar a presença do teatro em sua 

vida.
122

 É importante destacar que a comédia no século XVI era quase um sinônimo 

para a encenação teatral, tanto que os atores teatrais eram conhecidos, muitas das vezes, 

como comediantes. De qualquer forma, a comédia, como gênero que provoca o riso no 

espectador, era considerada um artifício utilizado especialmente para divertir, sendo do 

agrado popular, diferentemente do que se viu a partir de Marco Antônio Lopes, em 

relação aos romances e novelas de cavalaria que, embora chegassem a uma parte da 

camada popular, eram menos populares; nas palavras de Lopes: "[...] um gênero 

destinado à fruição das elites [...]" (LOPES, 2009, p. 158-159). Percebe-se, então, que 

essa literatura medieval era considerada mais erudita se for comparada à comédia, 

enquanto gênero teatral. Porém, por mais que Cervantes tenha se utilizado das histórias 

de cavalaria como base para criar dom Quixote, o fato de o livro ser uma sátira delas fez 

com que se tornasse célebre entre as culturas eruditas e populares em uma espécie de 

alternância de tempos, um vaivém literário que agradou grande parte das pessoas que 

tiveram conhecimento das aventuras do cavaleiro manchego. 

 Miguel de Cervantes era conhecedor desse gênero teatral  a commedia dell'arte 

, muito popular na Itália, França e Espanha, principalmente entre os séculos XVI e 

XVII como se pode ver na pesquisa de Estela González de Sande. 

 

O grande exito da Commedia dell'arte se fez palpável na rápida 

difusão do estilo italiano por toda Europa. É bem sabida a influência 

que tal gênero teve na Espanha em autores como Lope de Rueda, 

Cervantes e seu contemporâneo Lope de Vega, todos eles escritores 

                                                
122 A respeito da dramaturgia, há autores que registram que Cervantes não teria feito sucesso como 

dramaturgo em sua época, tais como Harold Bloom (BLOOM, 2005, p. 101), ao passo que são inegáveis 

as influências da commedia dell'arte em sua obra maior. 
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do século XVI e princípios do XVII, quando a "Commedia" alcança 

seu auge.123 

 

 Sande, então, afirma que há registros de que a commedia dell'arte tenha 

influenciado a escrita de Miguel de Cervantes, não mencionando propriamente a 

construção de Dom Quixote. Além de ter circulado pela Itália
124

 durante algum tempo, é 

possível que Cervantes também tenha assistido a apresentações de commedia dell'arte 

na Espanha, já que alguns grupos circularam por lá durante o século XVI, como se vê 

em um documento dos Arquivos dos Hospitais de Madrid citado no texto de Vélez-

Sainz. 

 

No mesmo ano de 1574, havia em Madrid uma companhia de 

comediantes italianos, cujo cabeça e autor era Alberto Ganassa. 

Representavam comédias italianas, mímicas na maior parte, e 

bufonescas, de assuntos triviais e populares. Introduziam nelas as 

personagens do Arlequin, do Pantalone, do Dottore. Faziam também 

as pipas, os bonecos, ilusionismo com as mãos e, às vezes, se 
transformava em um macaco.125 

 

 No documento citado por Vélez-Sainz se tem a confirmação da presença de, ao 

menos, uma companhia de commedia dell'arte circulando pela Espanha. O documento 

ainda cita personagens específicas desse gênero teatral e explica que, além de 

apresentações teatrais, havia apresentações de números artísticos diversos, como o de 

ilusionismo. 

 Em alguns países da Europa a commedia dell'arte era também conhecida por 

comédia italiana, por ser originária da Itália, o que é reafirmado pela documentação 

coletada por Casiano Pellicer, ao demonstrar a presença desse gênero teatral em seu 

tratado.  Na citação anterior, Pellicer afirma que a companhia de Alberto Naseli, 

popularmente conhecido por Alberto Ganassa
126

, esteve se apresentando na Espanha no 

                                                
123 SANDE. La commedia dell'arte: fuente literaria del teatro español del siglo XX, 2007, p. 70, tradução 

minha. "El gran éxito de la Commedia dell’arte se hizo palpable en la rápida difusión del estilo italiano 

por toda Europa. Es bien sabida la influencia que tal género tuvo en España en autores como Lope de 

Rueda, Cervantes y su contemporáneo Lope de Vega, todos ellos escritores del siglo XVI y principios del 

XVII, cuando la “Commedia” alcanza su punto más álgido." 
124 Os lugares por onde Cervantes esteve em seu período na Itália podem ser melhor detalhados em 

CANAVAGGIO. Cervantes, 2005, p. 59-77. 
125 PELLICER, 1975, p. 53 apud VÉLEZ-SAINZ, 2000, p. 38, tradução minha. "El mismo año de 1574, 

había en Madrid una compañía de comediantes italianos, cuya cabeza y autor era Alberto Ganassa. 

Representaban comedias italianas, mímicas por la mayor parte, y bufonescas, de asuntos triviales y 

populares. Introducían en ellas las personas del Arlequino, del Pantalone, del Dotore. Hacían también los 

volatines, los títeres, juegos de manos, y tal vez bolteaba un mono." 
126 A companhia de Ganassa e sua provável influência na gênese da obra cervantina serão tratadas ainda 

neste capítulo, mais adiante. 
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mesmo período em que Cervantes e antes da publicação da primeira parte de Dom 

Quixote (1605). 

 

3.2 Entre os livros de cavalaria e um teatro popular 

 

 O viés popular da comédia teatral foi uma das influências que contribuiu para a 

boa receptividade de Dom Quixote, mesmo que isso não fosse uma preocupação 

consciente do autor. Essa comicidade, inclusive, foi motivo para críticas, como pode-se 

ver na reflexão onde é dito que: "em teoria, o Quixote pertencia ao gênero baixo da 

literatura por seu caráter cômico, risível e paródico [...]" (ALMEIDA, 2016, p. 52). 

 Por mais que não seja claro que Cervantes buscava uma obra que se enquadrasse 

no gênero popular, é notório que ele pretendia zombar do gênero cavalheiresco que fora 

contemplado por muitos anos, especialmente pelas elites, como se pode ver: "[...] na 

época de Dom Quixote, Cervantes zombou dos romances de cavalaria que ainda 

existiam e do público que aceitava seus efeitos de credibilidade e seus códigos 

narrativos" (GOULEMOT, 2001, p. 113 apud LOPES, 2009, 148).  

 Não é segredo que a comédia sempre fez parte do gosto popular nas diversas 

sociedades. É comum as pessoas quererem rir das desgraças de seus superiores, dos 

governantes e até mesmo das próprias desgraças. Contudo, a comédia se apresenta das 

mais variadas formas no decorrer da história; ela se adapta ao gosto popular de acordo 

com os períodos histórico-culturais. Cervantes, então, parece ter encontrado elementos 

cômicos para a sua composição literária na commedia dell'arte, um gênero popular de 

sua época que veio contrapor a commedia erudita. O texto seguinte exemplifica bem 

essa contraposição. 

 

A commedia erudita faria do teatro um sistema rígido e mecânico sem 

poder satisfazer o gosto popular. A commedia dell'arte se baseará na 
antiforma, inspirando-se nos acontecimentos e contradições entre a 

burguesia e o povo. Porta-vozes dos contrastes socioeconômicos da 

época florescerão por suas inovações e deixarão uma pegada 

transcendente na história do teatro.127 

 

                                                
127 HESLES. Arlequin y Polichinela, Valle Inclan y Garcia Lorca: estudio comparativo, historico y 

literario sobre la commedia dell'arte y los titeres, 1985, p. 10-11, tradução minha. "La commedia erudita 

haría del teatro un sistema rígido y mecánico sin poder satisfacer el gusto popular. La commedia dell'arte 

se basará en la antiforma, inspirandóse en los acontecimientos y contradicciones entre la burguesía y el 

pueblo. Portavoces de los contrastes socio-económicos de la época, florecerán por sus innovaciones y 

dejarán una huella trascendente en la historia del teatro." 
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 Para Hesles, a commedia dell'arte surge como um contraponto da commedia 

erudita. Ela propõe a inserção definitiva do homem comum e, ainda, do trabalhador no 

teatro, como se poderá ver com os tipos denominados zanni
128

. 

 Assim, ao se utilizar do conhecimento da commedia dell'arte, Cervantes quebra 

o sistema rígido e mecânico proposto pelos romances de cavalaria da Idade Média e 

propõe uma antiforma desse gênero através das aventuras (desventuras) de dom Quixote 

e Sancho Pança. As duas personagens acabam por mostrar o avesso do caráter nobre da 

cavalaria por um viés cômico. Hesles também adverte para a estrutura da commedia que 

é composta por jogos de oposições. 

 

Uma das peculiaridades da commedia dell'arte é sua estrutura formada 

por elementos díspares. Existem polos opostos e conflitivos: o amo 
(Pantalone, Dottore, Capitão Spavento) e o criado (Zanni, Arlequin, 

Trappola); [...] personagens mascarados e sem máscaras (as mulheres, 

os amantes); sentimentalismo (amantes) e erotismo (Arlequin, Capitão 

Spavento, Pantalone); riqueza (amos) e pobreza (criados); bravura e 

covardia; temas pagãos e morais; erudição e filosofia vulgar [...]. Estes 

contrastes servirão para criar o humor e o comentário que têm 

afinidade com a voz do povo no Renascimento.129 

  

 Para Hesles, todas essas oposições propostas pela commedia dell'arte servem 

como artifícios para o humor, lembrando que ela própria, ao se opor a uma outra forma 

teatral  a commedia erudita , se utiliza dos recursos populares agregando um 

reconhecimento do público e, assim, provocando o riso. 

 Há de se perceber que a obra de Cervantes vai ao encontro da estrutura da 

commedia dell'arte. A relação de amo e criado, que é primordial em Dom Quixote; a 

bravura ensandecida de dom Quixote contrastando com a covardia sensata de Sancho; 

os temas abordados que transitam entre a religiosidade e o paganismo; a erudição de 

dom Quixote e a cultura popular representada por Sancho seriam todos exemplos dessa 

estrutura de oposição. Pode-se pensar, inclusive, nas relações entre máscaras
130

, em que 

                                                
128 Os zanni são os criados dentro da estrutura de commedia dell'arte, como visto em nota no Capítulo 1. 
129 Ibidem, p. 25, tradução minha. "Una de las peculiaridades de la commedia dell'arte es su estructura 

formada por elementos dispares. Existen polos opuestos y conflictivos: el amo (Pantaleón, Dottore, 
Capitán Spavento) y el serviente (Zanni, Arlequín, Trappola); [...] personajes enmascarados y sin 

máscaras (las mujeres, los amantes); sentimentalismo (amantes) y erotismo (Arlequín, Capitán Spavento, 

Pantaleón); riquezas (amos) e pobreza (criados); bravura y cobardía; temas paganos y morales; erudición 

y filosofía vulgar [...]. Estos contrastes servirán para crear el humorismo y el comentario que tienen 

afinidad con la voz del pueblo en el Renacimiento." 
130 "A máscara desrealiza a personagem, ao introduzir um corpo estranho na relação de identificação com 

o ator. Ela será, portanto, frequentemente utilizada quando a encenação buscar evitar uma transferência 

afetiva e distanciar o caráter. A máscara deforma propositalmente a fisionomia humana, desenha uma 

caricatura e refunde totalmente o semblante. Expressão grotesca ou estilização, cópia reduzida ou 
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dom Quixote escolhe a figuração de cavaleiro andante e atribui de forma delirante 

outras máscaras a algumas personagens: Sancho é escudeiro, o estalajadeiro seria 

tomado por castelão, Aldonza é Dulcineia. Em outras situações  a exemplo do padre e 

da sobrinha  se mantém uma identidade estável e familiar, por assim dizer, "sem 

máscaras". Nesse aspecto, a melhor fonte de inspiração na época para criar oposição ao 

sistema rígido dos romances cavalheirescos seria o teatro popular ou a commedia 

dell'arte. 

 

3.3 Elementos da commedia dell'arte 

 

 Por mais que Cervantes tenha se utilizado de elementos de variados gêneros 

teatrais, percebe-se que há forte influência da commedia dell'arte, tanto para a criação 

de algumas de suas personagens  entre elas os dois protagonistas , como também na 

elaboração de situações, no geral cômicas, retiradas de dramaturgias conhecidas como 

scenari
131

, também chamadas de canevas e canovacci. Ele também teria se inspirado em 

imagens cênicas, ou em gravuras que contribuíam para a compreensão e estudo dos 

elementos que caracterizavam a commedia dell'arte. Até mesmo o caráter itinerante e a 

forma com que os cavaleiros andantes viviam, segundo a narrativa do próprio Quixote, 

parecem se relacionar com os comediantes dell'arte.  

 

3.3.1 Cervantes e dom Quixote como espectadores 

 

 O conhecimento da commedia dell'arte demonstrado por Cervantes aparece 

quando se lê um trecho do próprio Dom Quixote, em que o cavaleiro está em diálogo 

com Sancho e, no meio da conversa, dom Quixote tem uma visão que lhe perturba: 

"Dom Quixote queria responder a Sancho Pança, mas foi atrapalhado por uma carreta 

que atravessou a estrada carregando os mais diversos e estranhos personagens que 

                                                                                                                                          
enfatização, tudo se torna possível com os materiais modernos com formas e mobilidade surpreendentes. 

A máscara só faz sentido no conjunto da encenação. Hoje, ela não está mais limitada apenas ao rosto, mas 

mantém estreitas relações com a mímica, a aparência global do ator e mesmo a plástica cênica." (PAVIS, 

1996, p. 234-235) 
131 PAVIS. Dicionário de teatro, 1996, p. 38. "[...] é o resumo (roteiro) de uma peça, para a improvisação 

dos atores, em particular na Commedia dell'arte. Os comediantes usam os roteiros (ou canovaccios) para 

resumir a intriga, fixar os jogos de cena, os efeitos especiais ou os lazzi. Chegaram até nós coletâneas 

deles, que devem ser lidos não como textos literários, mas como partitura constituída de pontos de 

referência para os atores improvisadores. 
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poderiam se imaginar" (CERVANTES, v. 2, cap. XI, 2012, p. 93). No decorrer da 

narrativa, dom Quixote descobre que essas estranhas personagens eram de uma 

companhia teatral, como uma delas afirma a dom Quixote: " Senhor, somos atores da 

companhia de Angulo, o Mau" (CERVANTES, v. 2, cap. XI, 2012, p. 94). A carreta 

relatada por Cervantes é uma espécie de carruagem, típica de trupes de commedia 

dell'arte.  

 No diálogo seguinte, dom Quixote diz a Sancho que poderia ter-lhe dado a coroa 

de ouro da Imperatriz, interpretada por uma das atrizes da companhia, como um despojo 

de batalha. O diálogo entre cavaleiro e escudeiro se segue da seguinte maneira: 

 

 Nunca os cetros e coroas dos imperadores comediantes foram de 

ouro puro  respondeu Sancho Pança , mas de ouropel ou de lata. 

 Isso é verdade  replicou dom Quixote  porque não seria adequado 
que os adornos fossem preciosos, mas sim falsos e ilusórios como é a 

própria comédia.132 

 

 No referido trecho, Sancho se refere aos atores como sendo comediantes, ao que 

dom Quixote afirma que a comédia tem por característica iludir seus espectadores com 

objetos falsos. Cervantes pode estar se referindo à comédia tanto como representante do 

teatro, como também sendo um estilo teatral em que se propõe uma narrativa mais 

distante da realidade que, em geral, estava ligada à tragédia. Em ambos os casos Dom 

Quixote estaria incluso, já que carrega traços de teatralidade em sua composição e, 

também, propõe comicidade. É importante considerar que, embora tenha o cômico 

como principal característica, a obra também possui elementos ligados ao drama, ao 

romance, às novels etc. 

 Vélez-Sainz propõe uma reflexão a partir da sequência da cena anterior, em que 

se pode perceber, com muito mais nitidez o conhecimento, o que Cervantes possuía da 

commedia dell'arte. No discurso que dom Quixote faz, ele utiliza os atores e as 

personagens que interpreta ao fazer uma analogia para dizer que, perante a morte, todos 

os seres humanos são iguais. 

 

[...] nenhuma comparação há que melhor nos represente o que somos e 

o que havemos de ser como a comédia e os comediantes; senão, diga-

me: não terá você visto representar alguma comédia aonde se 

introduzem reis, imperadores e pontífices, cavaleiros, damas e outros 

diversos personagens? Um faz o rufião, outro o embusteiro, este o 

mercador, aquele o soldado, outro o simples discreto, outro o 

                                                
132 CERVANTES. Dom Quixote, v. 2, cap. XI, 2012, p. 98. 
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enamorado simples; e acabada a comédia e despindo-se das roupas 

dela, ficam todos os atores iguais.133 

 

 Julio Vélez-Sainz demonstra que nesse trecho da obra as personagens da 

commedia dell'arte são lembradas por Cervantes uma vez que: "[...] Arlequin é um 

rufião, Brighella um embusteiro, Pantalone um mercador, uma personagem da 

commedia é um Capitano, o simples discreto poderia ser Pullicinella e o Innamorato e 

o enamorado são a mesma personagem"
134

(VÉLEZ-SAINZ, 2000, p. 31-32, tradução 

minha). Seriam, pois, referências diretas desse gênero teatral da época, presentes em 

Dom Quixote.  

 

3.3.2 Composição de personagens 

 

 Todas as personagens citadas por Vélez-Sainz são tipos clássicos da commedia 

dell'arte. Arlequin, Brighuella e, por vezes, Pullicinella – todas fazem parte do grupo 

dos zanni, que são os criadas. Uma de suas características é o fato de serem rústicas, 

fazendo um contraponto com os tipos eruditos. Os zanni são dotados de conhecimento 

popular, o que contribui para que criem várias artimanhas e se deem bem na trama, até 

mesmo porque são miseráveis e estão quase sempre famintos. O mercador, ao qual se 

refere dom Quixote, seria a figura do Pantalone que, assim como o Dottore, faz parte do 

grupo dos vecchi, ou seja, do grupo das personagens velhas da commedia. Por fim, o 

Innamorato seria a personagem menos caricata. Os enamorados sempre se apresentam 

em pares, entre um homem e uma mulher que se apaixonam e que têm seu amor 

ameaçado por uma ou mais personagens dentro da trama, geralmente um dos vecchi. Os 

tipos classificados enamorados possuem nomes mais comuns em relação aos demais e 

cada ator que os interpretava escolhia o seu. Há alguns que são mais usados dentro da 

estrutura da commedia dell'arte. Um enamorado era "Leandro" ao passo que "Flávio" 

foi popularizado pelo ator e escritor de scenari Flaminio Scala. Para a enamorada havia 

                                                
133 CERVANTES. Don Quijote, v. 2, cap. XII, 2004, p. 631, tradução minha. "[...] ninguna comparación 

hay que más al vivo nos represente lo que somos y lo que habemos de ser como la comedia y los 

comediantes; si no, dime: ¿no has visto tú representar alguna comedia adonde se introducen reyes, 

emperadores y pontífices, caballeros, damas y otros diversos personajes? Uno hace el rufián, otro el 

embustero, éste el mercader, aquél el soldado, otro el simple discreto, otro el enamorado simple; y 

acabada la comedia y desnudándose de los vestidos de ella, quedan todos los recitantes iguales." 
134 "[...] Arlequín es un rufián, Brighella un embustero, Pantalone un mercader, un personaje de la 

commedia es un Capitano, el simple discreto podría ser Pullicinella y el Innamorato y el enamorado son 

el mismo personaje." 
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uma variação maior. "Isabella", "Hortencia" e "Angélica" eram alguns nomes possíveis 

(BARNI, 2003, p. 27). 

 Enfim, as personagens da commedia dell'arte se caracterizavam pelo uso de 

máscaras que cobriam o rosto em sua totalidade ou pela metade. Apenas o grupo 

formado pelos enamorados não utilizava máscaras (HESLES, 1985, p. 25). Com o 

tempo, as companhias também foram fixando uma quantidade de atores e, 

consequentemente, de personagens para compor suas montagens. Os grupos compostos 

por tipos fixos também foram sendo definidos, como mostra Roberta Barni. 

 

[...] o gradual afirmar-se das máscaras fixas e a formação, em número 

de atores e personagens, das primeiras companhias, já sob a forma 

típica da companhia de Arte [...] alcançaria o máximo de dez, doze 

pessoas: dois ou quatro namorados, dois velhos e dois zanni ou 

criados.
135

 

 

 A partir do que informa Barni, o que se percebe é que os grupos, contendo os 

tipos a serem representados, apresentavam de antemão as classes a que pertenciam cada 

personagem e, por assim dizer, já indicavam as características típicas de acordo com o 

grupo pertencente, embora houvesse peculiaridades específicas de cada uma. 

 Algumas das características de determinados tipos da commedia dell'arte serão 

fundamentais na composição psicológica e, por vezes, até mesmo física, de algumas 

personagens de Dom Quixote; sendo assim, é importante entendê-las um pouco melhor. 

Para isso, a explanação que Estela González Sande faz sobre os tipos da commedia 

dell'arte é muito esclarecedora.  

 

[...] o nome de Leandro para o amante era familiar na Commedia 
dell'arte: na obra La schiava de Flaminio Scala, Leandro é o jovem 

cavaleiro enamorado de Hortencia [...] as características que há de ter 

o amante estão perfeitamente delineadas: deve ser jovem, de palavras 

agradáveis, corpo ágil e belo e encanto natural. 

Arlequin, o típico criado bergamasco da comédia italiana [...] Foi 

considerado historicamente como o criado menos ‘inteligente’ ou mais 

‘desonesto’ dentro do grupo de criados [...]  

Polichinela [...] era normalmente o rival de Arlequín e seu papel 

principal era o de criado; apesar disso, também podia aparecer 

desempenhando outros papéis como o de estalajeiro, mercador ou pai 

de família. [...] 
Para a comédia italiana Pantalone era um personagem central que 

desempenhava o papel de pai de família; contudo, alguns dramaturgos 

o utilizaram como comerciante. [...] 

O Doutor, no entanto, expõe longos discursos , desempenhando 
perfeitamente o papel que a Commedia dell'arte lhe deu, por assim 

dizer, o de pedante de grande palavreado, de contínuos circunlóquios 

                                                
135 BARNI. A loucura de Isabella e outras comédias da commedia dell'arte, 2003, p. 22. 
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nos quais intercala constantemente frases ou citações em latim. O 

Doutor podia ser um médico, um juiz ou advogado ou professor.136 

 

 Como se pôde ver em Sande, embora cada personagem da commedia dell'arte 

possua características próprias e muito peculiares, podem haver algumas variações entre 

personagens de mesmo tipo, como, por exemplo, o Arlequin, que assumiria perfis um 

pouco distintos entre as companhias diferentes. Isso porque os atores de cada trupe 

adotavam uma personagem que iriam sempre interpretar em representações diversas 

(scenari ou soggeti) e adaptavam as características dessa personagem às suas próprias, 

fazendo com que cada companhia se diferenciasse uma da outra e os espetáculos fossem 

exclusivos ou autorais. Roberta Barni traz ainda uma informação interessante sobre a 

importância de alguns atores na construção de algumas personagens: "Evidentemente, 

aqueles atores de maior talento, os que seriam depois confundidos com a personagem 

que representavam, ou que a ela dariam seu próprio nome, terão sido certamente fonte 

de inspiração para os demais detentores daquela personagem" (BARNI, 2003, p. 29). 

Ou seja, a partir da construção marcante de uma personagem por um determinado ator, 

outros atores levavam em consideração a interpretação dele para construírem a sua 

personagem tipo. 

 

3.3.3 Representações da commedia em Dom Quixote 

 

 

 Historicamente, há uma relação entre as companhias teatrais de commedia 

dell'arte e os nobres que gostavam de desfrutar das encenações sem precisarem se 

locomover de seus aposentos, como uma troca de favores ou um mecenato. Gerardo 

Avila Hesles aborda esse tema trazendo a seguinte noção: "as companhias de commedia 

                                                
136 SANDE. La commedia dell'arte: fuente literaria del teatro español del siglo XX, 2007, p. 75-78, 

tradução minha. "[...] el nombre de Leandro para el amante era familiar en la Commedia dell'arte: en la 

obra La schiava de Flaminio Scala, Leandro es el joven caballero enamorado de Hortencia [...] las 

características que ha de tener el amante están perfectamente delineadas: debe ser joven, de palabras 
agradables, cuerpo ágil y bello y encanto natural. Arlequín, el típico criado bergamasco de la comedia 

italiana [...] Ha sido considerado históricamente como el criado menos ‘inteligente’ o más ‘torpe’ dentro 

del grupo de criados [...] Polichinela [...] era normalmente el rival de Arlequín y su papel principal era el 

de criado; sin embargo, también podía aparecer desempeñando otros papeles como el de posadero, 

mercader o padre de familia. [...] Para la comedia italiana Pantalone era un personaje central que 

desempeñaba el papel de padre de familia; sin embargo, algunos dramaturgos lo utilizaron como 

comerciante. [...] El Doctor, en cambio, expone largos discursos , realizando a la perfección el papel que 
la Commedia dell’Arte le asignó, es decir, el de pedante de gran verborrea, de continuos circunloquios en 

los que intercala constantemente frases o citas en latín. El Doctor podía ser un médico, un juez o abogado 

o profesor." 
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se mantinham em grande parte à contribuição ou o patrocínio de duques e reis, 

desafiando assim as proibições da Igreja"
137

 (HESLES, 1985, p. 33, tradução minha). 

Em um momento em que a Igreja era contra a apresentação de companhias teatrais em 

locais abertos, os duques e reis acolhiam os artistas em seus castelos, lhes dando 

hospedagem e alimentação e, em troca dos préstimos, eram agraciados com encenações. 

 Em uma passagem de Dom Quixote, há uma situação parecida com a informação 

que Hesles apresenta, em que um duque e uma duquesa resolvem acolher cavaleiro e 

escudeiro, lhes fornecendo abrigo e alimentação; porém, o desejo do casal é que a dupla 

os divirta, mesmo que eles não fossem atores assumidos ou tivessem consciência da 

trama. É a função de comediantes que é desempenhada, aproveitando-se do delírio 

quixotesco ou da ignorância de Sancho. A passagem se dá em um momento da narrativa 

em que dom Quixote já havia mudado a sua alcunha de Cavaleiro da Triste Figura para 

Cavaleiro dos Leões. O duque resolve, então, fazer um convite ao cavaleiro e a seu 

escudeiro; logo, o diálogo termina assim: 

 

[...] venha o grande Cavaleiro da Triste Figura... 

 "Dos Leões" vossa alteza deve dizer  disse Sancho , pois já não 
há mais triste figura nem figurão. 

 Que seja dos Leões então  prosseguiu o duque.  Repito, que venha 
o senhor Cavaleiro dos Leões a um castelo que tenho perto daqui, 

onde terá a recepção devida a tão nobre pessoa, coisa que eu e a 

duquesa costumamos fazer a todos os cavaleiros andantes que a ele 

chegam.138 

 

 O duque, então, resolve hospedar dom Quixote e Sancho em seu castelo, 

prometendo receber da forma adequada a tão nobres pessoas, compondo um quadro 

teatral, com cenário e atores. É importante perceber que, embora o duque diga que tem o 

costume de receber em seu castelo todos os cavaleiros andantes que a ele chegam, na 

verdade, ele está embarcando na ficção de dom Quixote; está entrando no jogo para 

haver diversão cênica no palácio. Ao se instalarem no castelo, dom Quixote e Sancho 

acabam por participar de várias encenações que giram em torno do universo da 

cavalaria andante sem que se deem conta da dimensão teatral. Toda essa trama 

arquitetada é narrada antes do convite feito pelo duque, no momento em que dom 

Quixote vai se apresentar à duquesa por intermédio de Sancho. 

 

                                                
137 "Las compañías de commedia se mantenían en gran parte gracias a la contribuición o el auspicio de 

duques y reyes, desafiando las prohibiciones de la Iglesia." 
138 CERVANTES. Dom Quixote, v. 2, cap. XXX, 2012, p. 267. 
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Dom Quixote empertigou-se na sela, firmou-se nos estribos, ajeitou a 

viseira, esporeou Rocinante e com graciosa desenvoltura foi beijar as 

mãos da duquesa. Enquanto ele vinha, ela mandou chamar o duque, 

seu marido, e contou toda sua embaixada; e os dois, por terem lido a 

primeira parte desta história e compreendido a índole disparatada de 

dom Quixote, aguardavam-no com muito gosto e desejo de conhecê-

lo, dispostos a lhe seguir o humor e concordar com tudo que dissesse, 

tratando-o como cavaleiro andante por todos os dias que ficasse com 

eles, com todas as cerimônias habituais vistas nos livros de cavalaria, 
que haviam lido e a que ainda eram muito aficionados.139 

 

 Na passagem se percebe que os duques, como membros que são da aristocracia 

da época, são leitores dos livros de cavalaria e, por isso, sabem de tudo desse universo, 

seus usos e costumes. É também revelado que ambos leram o primeiro tomo das 

aventuras de dom Quixote e Sancho, sabendo até em que ponto vão os disparates da 

ficção em relação ao universo cavalheiresco. Com base no conhecimento disso e no 

jogo já proposto por dom Quixote  em que ele encarna um cavaleiro andante nos 

moldes medievais  é que tramam toda uma sequência de encenações no intuito de se 

divertirem em troca de hospedagem, assim como era feito com as companhias teatrais. 

Vale ressaltar o procedimento do teatro dentro da literatura que, por sua vez, confunde o 

real com a literatura. Os duques são ao mesmo tempo personagens e leitores da obra, 

desdobrando os planos fccionais. 

 Uma dessas encenações é arquitetada a partir do fato de que dom Quixote 

acreditava que sua senhora Dulcineia estivesse encantada. Percebendo nessa história um 

bom enredo teatral para se divertir, o duque elabora todo um espetáculo, sendo dom 

Quixote o centro dele, para que o feitiço em volta de Dulcineia fosse desfeito. Para 

executar a encenação, o duque conta com vários criados seus, desempenhando papéis 

teatrais variados. 

 

O duque tinha um administrador, muito malicioso e desembaraçado  
[...] que havia representado o papel de Merlin, fizera todos os arranjos 

da aventura [...], compusera os versos e persuadira um pajem a se 

passar por Dulcineia , que, por ordem de seus senhores, organizou 
outra aventura, a mais estranha, burlesca e engenhosa que se possa 

imaginar.140 

  

 Os criados, então, a mando de seus amos, vão desenvolvendo enredos para 

contracenarem com dom Quixote e Sancho Pança. Para isso, eles contam com um ator 

                                                
139 Ibidem, p. 265. 
140 Ibidem, p. 321. 
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entre eles que serve como uma espécie de capocomico
141

, uma espécie de diretor de 

cena responsável por conceber e desenvolver a encenação.  

 Entre os elementos característicos da commedia, um dos mais marcantes era o 

improviso a partir de um roteiro previamente estudado pelos atores. Nele, havia 

situações para encenação, era denominado de scenari ou canovacci e servia como base 

para a construção do espetáculo. Roberta Barni relata o funcionamento dessas situações 

para encenação da seguinte maneira: 

 

Se de um lado os atores não possuíam um texto escrito a ser decorado 

e encenado, cada ator ia se especializando mais e mais num tipo, num 

personagem, e ia compilando uma série de materiais por escrito, um, 

digamos assim, "repertório próprio", para ser utilizado em cena, 

conforme o momento e a repetição das situações o permitissem.142 

 

 Com base no que explica Barni, se percebe que os atores da commedia dell'arte 

construíam uma base para criarem suas personagens e desenvolverem um jogo cênico a 

partir das características de cada uma, fazendo com que a improvisação acontecesse, 

"[...] isto é, aquele entrelaçamento de situações das diversas personagens (que afinal se 

repetiam de trama em trama) cuja realização ‘ao vivo’ seria impossível, não fosse uma 

grande sincronia e um profundo sentido do conjunto por parte de cada ator" (BARNI, 

2003, p. 29).  

 O conhecimento de cada tipo da commedia dell'arte possibilitava aos atores 

poderem improvisar com maior facilidade, já que sabiam como deviam se comportar 

e/ou reagir em determinadas situações cênicas. Embora houvesse histórias diferentes, 

algumas tramas acabavam por se repetir. Da mesma forma, eram as improvisações feitas 

pelos "atores" do duque. Com base no conhecimento do que se tratavam os livros de 

cavalaria, era possível criar encenações agradáveis àqueles que as fossem assistir, já que 

também tinham uma noção de como dom Quixote e até mesmo Sancho se comportam; 

nesse sentido, a obra literária é tomada por uma concepção cênica, com um canovaccio. 

 Dentro do desenvovimento desse gênero teatral, um conhecido escritor de 

scenari foi Flaminio Scala. Ele também desempenhava a função de ator e capocomico. 

Scala tem uma grande importância para a história da commedia dell'arte por ter criado 

                                                
141 BARNI. A Loucura de Isabella e outras comédias da commedia dell'arte, 2003, p. 21, tradução minha. 

"Espécie de precursor do diretor teatral, cujas funções os documentos explicitam: na maioria das vezes, 

era o responsável pelo arcabouço dramatúrgico, mas também a distribuição dos papéis e a própria 

disciplina da companhia integravam suas atribuições (em última instância, sua voz era a que falava mais 

alto e os atores lhe deviam obediência)."  
142 Ibidem, p. 28. 
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diversas encenações  principalmente para as duas companhias que fez parte (Gelosi e 

Libera Compagnia dei Confidenti)  e por tê-las publicado, ainda em vida, sob o título 

de Teatro delle favole rappresentative (1611). 

 Sobre esta coleção de situações de representação cênica, Vélez-Sainz dá a 

seguinte definição: "O Favole é uma coleção dividida em cinquenta dias consecutivos e 

composta por comédias, tragédias, pastorais e, inclusive, uma ópera" (VÉLEZ-SAINZ, 

2000, p. 37). Essa coleção foi utilizada como material de produção teatral pelas 

companhias de commedia dell'arte da época e como objeto de estudo desse fenômeno 

teatral durante a modernidade. 

 Além da história de sua personagem central, Dom Quixote narra diversas 

histórias de personagens secundárias que interagem  ou contracenam  entre si, e, 

ainda, faz com que algumas personagens narrem histórias umas para as outras e, 

consequentemente, para seus leitores, sendo assim uma grande fonte de metaliteraturas. 

Algumas dessas histórias secundárias ocupam grande parte da obra, fazendo com que o 

cavaleiro principal dê uma pausa em suas aventuras para se ater às aventuras de outros 

ou, até mesmo, para ajudar a desfazer os sofrimentos de outras personagens, 

assimilando as narrativas. Como exemplos maiores há a desventura amorosa de 

Cardênio e Lucinda e a aventura militar do capitão cativo
143

, ambas narradas a dom 

Quixote por personagens que participaram diretamente de cada história. Porém, o mais 

interessante nessas duas histórias é que ambas possuem o enredo muito semelhante a 

dois scenari de Scala, como se pode ver na pesquisa de Vélez-Sainz, sendo possível que 

Cervantes tenha assistido às representações dessas histórias e, por admiração, as tenha 

incorporado em sua obra, corroborando a mistura dos gêneros literário e teatral. 

 

Deste modo, as jornadas segunda, sexta e sétima apresentam 

interessantes conexões com a obra cervantina, já que são curiosamente 

similares a algumas das principais histórias de Dom Quixote I. Por 

exemplo, as tramas de Cardênio e Lucinda e do Capitão Cativo 

recriam os scenari La creduta morta (Scala 55-59), e la Fortuna di 

Flavio (Scala 11-21). Assim, a história de Cardênio e Lucinda é 
paralela a do primeiro scenario: ambas nos apresentam uma história 

de amor com toques de crítica social no tocante à obstaculização do 

amor entre uns amantes devido a uma diferença de status. Ademais, 

Cardênio, ao espiar a sua amada entre as cortinas, recria a figura do 

bisbilhoteiro da commedia. Por sua vez, a história do Capitão Cativo é 

paralela ao segundo scenario em cuja introdução se explica o 

sequestro do protagonista por piratas e sua fuga com ajuda do interior. 

Por último, outro dado parece assinalar que Cervantes conheceu os 

                                                
143 Esse episódio já foi relatado no Capítulo 2 para tratar da inserção de narrativas secundárias na obra, 

trazendo traços de anacronia a ela. 
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scenari de Scala, já que o entremés cervantino El viejo celoso tem o 

nome, o tema, o desenvolvimento narrativo e as gracietas do 

homônimo Il vechio geloso (Scala 47-54).144 

  

 A partir do que escreve Vélez-Sainz, se vê em ambas as histórias a utilização dos 

tipos da commedia dell'arte classificados pelos enamorados, e a presença do grupo dos 

vecchi, representado pelos pais das personagens. Na história que narra a desventura de 

Cardênio, há, ainda, a presença de um "homem" (CERVANTES, v. 1, cap. XXVII, 

2012, p. 328-329) que leva uma carta de Lucinda a seu amado, contando a traição de 

dom Fernando. Esse mensageiro pode ser correlacionado à figura dos zanni que, em 

várias situações, funcionavam como mensageiros amorosos. 

 Embora os scenari de Flaminio Scala tenham sido escritos e publicados por ele 

mesmo, é improvável que Miguel de Cervantes tenha lido alguma publicação do Favole 

enquanto escrevia a primeira parte de Dom Quixote, já que sua data de publicação é 

posterior à do primeiro tomo do Cavaleiro da Triste Figura (1605), como afirma Barni: 

"Il Teatro delle Favole Rappresentative, ovvero la ricreazone comica, boschereccia e 

ytagica divisa in cinquanta gionarte, de Flaminio Scala, foi publicado pela primeira vez 

na Itália em 1611" (BARNI, 2003, p. 16). O mais provável é que Cervantes tenha 

assistido a algumas representações dos Gelosi, principalmente na Itália, lugar onde 

viveu durante muitos anos e, segundo Vélez-Sainz, frequentou festejos populares em 

datas que antecedem a publicação de Dom Quixote. O mesmo autor ainda afirma que os 

Gelosi eram muito populares e atraíam o público por onde passavam. "Enchiam as 

praças lá onde iam e viajaram por distintas partes da Itália e França: Milão, Veneza, 

Ferrara, Gênova, Paris entre outras cidades. Por exemplo, documenta-se seu paradeiro 

em 1568 durante o carnaval de Milão [...]"
145

 (VÉLEZ-SAINZ, 2000, p. 37, tradução 

                                                
144 VÉLEZ-SAINZ. El Recueil Fossard, la compañia de los Gelosi y la génesis de Don Quijote, 2000, p. 

37-38, tradução minha. "De este modo, las jornadas segunda, sexta y séptima presentan interesantes 

conexiones con la obra cervantina, ya que son curiosamente similares a algunas de la principales historias 

de Don Quijote I. Por ejemplo, las tramas de Cardenio y Luscinda y del Capitán Cautivo recrean los 

scenari La creduta morta (Scala 55–59), y la Fortuna di Flavio (Scala 11–21). Así, la historia de 

Cardenio y Luscinda es paralela a la del primer scenario: ambas nos presentan una historia de amor con 

toques de crítica social en cuanto a la obstaculización del amor entre unos amantes debido a una 
diferencia de status. Además, Cardenio, al espiar a su amada entre los telares, recrea la figura del fisgón 

de la commedia. A su vez, la historia del Capitán Cautivo es paralela al segundo scenario en cuya 

introducción se explica el secuestro del protagonista por piratas y su fuga con ayuda desde el interior. Por 

último, otro dato parece señalar que Cervantes conoció los scenari de Scala, ya que el entremés 

cervantino El viejo celoso tiene el nombre, el tema, el desarrollo narrativo y las gracietas del homónimo Il 

vechio geloso (Scala 47–54)." 
145 "Llenaban las plazas allá donde iban y viajaron por distintas partes de Italia y Francia: Milán, Venecia, 

Ferrara, Génova, París entre otras ciudades. Por ejemplo, se documenta su paradero en 1568 durante el 

carnaval de Milán [...]" Neste trecho, Vélez-Sainz está se referindo à presença de Miguel de Cervantes no 



100 

 

minha). Esse seria mais um aspecto elucidativo das ligações intrínsecas entre teatro e 

literatura da época e, mais especificamente, do universo de Dom Quixote. 

 

3.3.4 Dom Quixote: Ator-Autor 

 

 Na obra de Cervantes, a personagem Alonso Quijana funciona como um autor e 

também ator nos moldes da commedia dell'arte. Ele utiliza os romances de cavalaria 

como se fossem um scenari para construir sua personagem – o dom Quixote –  e 

estabelecer um jogo cênico com as demais personagens fazendo com que, dessa forma, 

se desenvolva toda a narrativa cênica da forma como ele entende ser semelhante aos 

romances de cavalaria, dando a parecer às demais personagens da obra, e também aos 

seus leitores, que ele seria um louco. Carlos Arturo Arboleda, sendo citado por Héctor 

Urzáiz, esclarece esse aspecto dizendo que: 

 

[...] «a loucura» de Dom Quixote, sobre a qual tantas páginas se 

escreveram, poder-se-ia ver como um estado racional consciente 

dentro do qual Alonso Quijana se comporta como comediante 

profissional. O que parece «loucura» é no fundo uma entrega absoluta 

a outra vida. Também os comediantes «dell arte» italianos utilizaram 

técnicas («jogos») similares para fazer mais «efetivas» suas 
improvisações. Fazer teatro é um jogo, mas um jogo sério, tão sério 

que parece outra realidade.146 

 

 A partir da reflexão de Arboleda, percebe-se que dom Quixote, dessa forma, vai 

criando outra realidade e vai transportando as demais personagens, assim como os 

leitores/espectadores, para ela. Para compreender o que ele diz e entender as ações 

praticadas por ele, é necessário saber que o seu "scenari" tem como base a cavalaria 

andante e, a partir daí, entrar no jogo proposto, assim como feito pelo duque e a 

duquesa.  

Outro exemplo disso é o episódio da princesa Micomicona, em que se tem o 

seguinte artifício: o padre, amigo de dom Quixote, pede que a personagem Doroteia  

uma donzela que eles conhecem em seu trajeto de busca do engenhoso fidalgo  se 

                                                                                                                                          
carnaval de Milão, por isso seria possível que ele já houvesse assistido alguma representação da 

companhia I Gelosi. 
146 ARBOLEDA, 1991, p. 47 apud URZÁIZ, 2007, p. 474, tradução minha. "[...] «la locura» de Don 

Quijote, sobre la cual tantas páginas se han escrito, se podría ver como un estado racional consciente 

dentro del cual Alonso Quijano se comporta como comediante profesional. Lo que parece «locura» es en 

el fondo una entrega absoluta a otra vida. También los comediantes «dell arte» italianos utilizaron 

técnicas («juegos») similares para hacer más «efectivas» sus improvisaciones. Hacer teatro es un juego, 

pero un juego serio, tan serio que parece otra realidad." 
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passe por uma suposta princesa de um reino denominado Micomicón. Sua missão era 

convencer dom Quixote de que um cruel gigante havia invadido seu reino e somente o 

cavaleiro manchego seria capaz de expulsá-lo de lá. Com essa artimanha, o padre faria 

que, ao investir em tal empreitada, ele rumasse de volta para sua terra e, assim, 

conseguissem mantê-lo por lá, de forma tal que ele abandonasse, temporariamente, sua 

"loucura", dando fim à sua segunda saída. Para interpretar tal princesa, Doroteia se vale 

dos romances de cavalaria, já que: "[...] ela havia lido muitos livros de cavalaria e 

conhecia bem o estilo que as donzelas em desgraça tinham quando pediam mercês aos 

cavaleiros andantes" (CERVANTES, v. 1, cap. XXIX, 2012, p. 358). Mais a frente se 

desenvolve um diálogo entre o padre e Cardênio em que afirmam que dom Quixote é 

capaz de improvisar, a partir de uma proposta que contenha argumentos, sobre a 

cavalaria andante. 

 

 [...] Mas que coisa estranha, não, ver com que facilidade este fidalgo 
desgraçado acredita em todas as invenções e mentiras, só porque têm 

o estilo das tolices dos livros dele? 

 É, sim  disse Cardênio.  Tão incrível e esquisita que não sei se 
alguém, querendo inventá-la e vivê-la fantasiosamente, teria 

imaginação tão afiada que pudesse topar com ela. 

 Mas há outra coisa nisso  disse o padre.  Excetuando-se os 
absurdos que esse bom fidalgo diz que no que se refere a sua loucura, 

argumenta muito bem se tratam com ele de outras coisas e mostra ter 

uma mente clara e serena; assim, se não se falar de cavalaria, não 

haverá quem o julgue sem juízo.147 

 

 A reflexão das duas personagens é sobre o fato de que dom Quixote possui uma 

grande capacidade de improvisar a partir do "argumento"
148

, ou seja, acerca da cavalaria 

andante. Isso se dá pelo fato de que ele tem amplo conhecimento sobre o assunto, de tal 

forma  como eles mesmos chegam à conclusão  que uma pessoa sem a mesma base 

que ele seria incapaz de criar essa fantasia e, dessa forma, ser capaz de improvisar tão 

bem sobre o tema. De acordo com Arboleda (novamente sendo citado por Urzáiz), dom 

Quixote se assemelha aos comediantes dell'arte.  

 

Igualmente a estes comediantes [italianos], Dom Quixote é um ator 

profissional. Quando dizemos que Dom Quixote é um ator 
profissional, pensamos nesta grande capacidade que possui para 

inventar improvisadamente a grande maioria das cenas que ao largo de 

                                                
147 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. XXX, 2012, p. 378. 
148 Na commedia dell'arte, o argumento "condensa a ação e o contexto anterior à ação cênica; enumera 

personagens e ‘coisas’ necessárias à encenação, menciona o lugar geográfico da ação" (BARNI, 2003, p. 

41). 
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sua representação vai desenvolvendo e na maneira como se entrega a 

esta difícil tarefa da improvisação.149 

 

 Pode-se dizer, então, segundo esses autores, que a imaginação de dom Quixote, 

no que se refere às coisas que leu nos romances de cavalaria, era tão aguçada que ele era 

capaz de criar situações  parecidas com as dos canovacci  que o assemelhavam aos 

atores improvisadores da commedia dell'arte. 

 Nota-se também que Doroteia se vale de um artifício teatral ao interpretar uma 

personagem dentro da narrativa. Assim como dom Quixote, ela se baseia nos livros de 

cavalaria para realizar sua improvisação. Porém, é interessante perceber que não é ela 

que propõe o jogo cênico ao fidalgo  como Cervantes faz parecer, mas, sim, dom 

Quixote, a partir do momento que é ele quem traz o "argumento" da cavalaria andante 

para a história, como mostra Urzáiz citando Arboleda. 

 

Para por em cena seu espetáculo, Alonso Quijana necessita de uma 

companhia de atores e atrizes. Da mesma forma que os atores-autores 

da commedia dell'arte italiana, ele também é autor e ator. Como autor 

será encarregado de criar todo o espetáculo e como ator, o 

encarregado de representar o personagem central, Dom Quixote. Desta 

maneira, Alonso Quijana vai pouco a pouco construindo sua própria 

companhia. O primeiro que faz é localizar seu traje ou vestuário e 

todo o adereço que o identifique com o fidalgo que tem em mente 

representar.150 

 

 Dessa forma, como mostra Arboleda, dom Quixote vai se utilizando das demais 

personagens da obra para compor seu espetáculo: "improvisado", como a commedia 

dell'arte propõe. Além do improviso, ele vai trazendo outros elementos teatrais para 

incorporar a sua encenação, como o figurino e os adereços que ele julga serem similares 

aos presentes nos livros de cavalaria. Há, ainda, outros elementos presentes na obra de 

Cervantes que vão ao encontro de uma construção literária nos moldes da commedia 

dell'arte. É muito provável que ele tenha absorvido grande parte desses elementos ao 

                                                
149 ARBOLEDA, 1991, p. 47 apud URZÁIZ, 2007, p. 475, tradução minha. "Al igual que estos 

comediantes [italianos], Don Quijote es un actor profesional. Cuando decimos que Don Quijote es un 
actor profesional, pensamos en esa gran capacidad que posee para inventar improvisadamente la gran 

mayoría de las escenas que a lo largo de su representación va desarrollando y en la manera como se 

entrega a esta difícil tarea de la improvisación." 
150 Ibidem, p. 474-475, tradução minha. "Para poner en escena su espectáculo, Alonso Quijano necesita de 

una compañía de actores y actrices. Al igual que los actores-autores de la commedia dell'arte italiana, él 

también es autor y actor. Como autor será el encargado de crear todo el espectáculo y como actor, el 

encargado de representar el personaje central, Don Quijote. De esta manera, Alonso Quijano va poco a 

poco construyendo su propia compañía. Lo primero que hace es localizar su disfraz o vestuario y toda la 

utilería que lo identifique con el hidalgo que tiene en mente representar." 
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assistir representações de companhias de grande fama na Europa, conforme documenta 

Héctor Urzáiz em seus estudos.  

 

3.4 As companhias de commedia dell'arte 

 

 Houve duas companhias de commedia dell'arte muito conhecidas e importantes 

para o desenvolvimento desse gênero teatral entre os séculos XVI e XVII que, de certa 

forma, podem ter contribuído na gênese de Dom Quixote, com os seus fortes traços 

teatrais. São elas a companhia Ganassa e a companhia dos Gelosi, ambas italianas. 

Entre as duas companhias, a Ganassa, talvez, tenha sido a que causou menor impacto 

em Cervantes; mesmo assim, é interessante perceber como é possível que ela tenha 

proporcionado ao autor trazer elementos de teatralidade para a sua metaliteratura. 

 

3.4.1 Companhia Ganassa 

 

 A companhia Ganassa leva o nome da personagem interpretada por seu 

fundador, Alberto Naseli, também conhecido por Alberto Ganassa ou Giovanni 

Ganassa. 

 Roberta Barni traz uma informação interessante sobre a relação que os atores 

possuíam com as personagens “tipo” que interpretavam: "[...] o ator fazia sucesso com 

sua personagem, a ponto de, por vezes, ser confundido com ela [...]" (BARNI, 2003, p. 

30). Dessa maneira, era comum entre os atores de commedia dell'arte utilizarem o nome 

da personagem que interpretavam como um sobrenome; uma espécie de nome artístico. 

Foi desta forma que Alberto Naseli se transformou em Alberto Ganassa, visto que a 

personagem que escolheu representar no teatro tinha como nome Ganassa ou Zan 

Ganassa. É interessante frisar que Zan é a forma contraída para a palavra zanni, o 

criado da commedia dell'arte. Sendo assim, se percebe que a personagem interpretada 

por Alberto Naseli era um zanni, provavelmente muito próximo ao Arlequin, por suas 

características. 

 Alberto Naseli formou uma dupla muito famosa na Itália com outro ator, 

Abagaro Francesco Baldi, intitulada: Zan Ganassa e Stefanello Bottarga. Os dois 

trabalhavam a oposição entre gordo (Bottarga) e magro (Ganassa) como um artifício 

para o riso. A dupla fez tanto sucesso que até se tornaram personagens em desfiles de 
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carnaval na época, como mostra Augustín Redondo: "por exemplo, em um desfile 

burlesco que teve lugar em Valência durante o Carnaval de 1592, saiu 'um grande tropel 

de ganassas e bottargas, cantando madrigais macarrônicos'."
151

 (REDONDO, 1982, p. 

849, tradução minha). É notável, a partir desse relato, a representatividade que houve 

destas duas personagens para a cultura popular da época na região em que se 

apresentavam. 

 Ainda sobre essa representatividade de Alberto Ganassa nas tradições 

carnavalescas, Hesles expõe o seguinte: 

 

Desde 1574 a 1584 aproximadamente, Alberto Naseli, Zan Ganassa, à 

frente de um grupo de comediantes, surge na vida teatral da época 

adquirindo fama e fortuna. Seu nome seria tão conhecido que a 

tradição popular o conservaria para designar certas figuras de 

carnaval, os anais de commedia dell'arte o incluiriam como 

personagem proeminente e autores como Lope de Vega o 

mencionaram em suas obras.152 

  

 A partir do que informa Hesles, se pode afirmar que, além de possuir grande 

importância para a commedia dell'arte, Alberto Naseli ainda desempenhou um 

importante papel na construção de personagens populares no carnaval. 

 O carnaval é, também, por assim dizer, uma festividade de limiares, no qual 

temos o excesso, o exagero no período festivo e, logo em seguida, a quaresma, período 

de abstenção, de jejum na cultura do cristianismo. Augustín Redondo relaciona esses 

limiares a uma oposição entre Bottarga e Ganassa: "Assim, pois, se a figura de 

Bottarga-Carnaval era a de um gordo, a figura contraposta, a de Ganassa-Quaresma não 

podia ser mais que a de um magro"
153

 (REDONDO, 1982, p. 850, tradução minha). 

Essa relação entre gordo e magro terá impacto direto em como são representadas as 

personagens dom Quixote e Sancho, como se poderá ver. 

 Embora criado e desenvolvido na Itália, o gênero da commedia dell'arte circulou 

por outros países da Europa, como França e Espanha, ampliando ainda mais a sua 

                                                
151 "Por ejemplo, en un desfile burlesco que tuvo lugar en Valencia durante las Carnestolendas de 1592, 

salió "un gran tropel de ganassas y bottargas, cantando madrigales macarrónicos". Optou-se aqui por 

traduzir a palavra Carnestolendas como sendo Carnaval, porém, é bom frisar que as Carnestolendas 
espanholas eram, precisamente, os três dias do carnaval que precediam a quarta-feira de cinzas. 
152 HESLES. Arlequin y Polichinela, Valle Inclan y Garcia Lorca: estudio comparativo, historico y 

literario sobre la commedia dell'arte y los titeres, 1985, p.15, tradução minha. "Desde 1574 a 1584 

aproximadamente, Alberto Naseli, Zan Ganassa, al mando de un grupo de comediantes, irrumpe en la 

vida teatral de la época adquiriendo fama y fortuna. Su nombre sería tan conocido que la tradicíon 

popular lo conservaría para designar ciertas figuras de carnaval, los anales de commedia dell'arte lo 

incuirían como personaje prominente y autores como Lope de Vega lo mencionarían en sus obras." 
153 "Así pues si la figura de Bottarga-Carnaval era la de un gordo, la figura contrapuesta, la de Ganassa-

Cuaresma, no podía ser más que la de un flaco. " 
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popularidade. Segundo o que afirma Hesles, a companhia Ganassa é pioneira por levar 

a commedia dell'arte até a Espanha: "é a companhia de Ganassa a que apresenta pela 

primeira vez na Espanha espetáculos mais ligados ao que se definiria como commedia 

dell'arte, commedia a soggeto, commedia non scritta ou commedia improvvisa"
154

 

(HESLES, 1985, p.11, tradução minha). 

 Ainda, segundo esse mesmo autor, a companhia Ganassa gozava de muito 

prestígio também fora da Itália. 

 

Em junho de 1575 no curral sevilhano de Don Juan, Alberto Naseli, 

aliás, Zan Ganassa provoca tal alvoroço com sua companhia de 

comediantes italianos que tratam de retirar-lhe a permissão para 

representar, já que a população abandona seus trabalhos para deleitar-

se com as comédias dos excelentes atores estrangeiros.155 

  

 Percebe-se, então, a partir do se vê em Hesles, que a companhia Ganassa esteve 

presente na Espanha em uma data anterior à publicação de Dom Quixote e, com 

tamanho sucesso entre a população espanhola, seria improvável que Cervantes não a 

conhecesse, logo, é possível que tenha recorrido à companhia como uma fonte de 

criação, incorporando esses elementos do gosto popular, fazendo um contraponto com a 

erudição presente nos livros de cavalaria. Sobre esse aspecto popular da companhia de 

Ganassa, Hesles diz o seguinte: 

 

A companhia de Ganassa (que havia chegado a Espanha em 1574) era 
das primeiras companhias profissionais a viajar a outros países que 

acolhem a antiga tradição de artistas de rua. São portadores de uma 

corrente de época que luta contra o formalismo da comédia erudita, 

cujo objetivo era o de restaurar o classicismo com um olhar 

retrospectivo às obras de Terencio, Plauto e Sêneca.156 

 

                                                
154 "Es la compañia de Ganassa la que presenta por primera vez en España espetáculos más apegados a lo 

que se definiría como comeddia dell'arte, coomedia a soggeto, commedia non scritta o commedia 

improvissa." 
155 HESLES. Arlequin y Polichinela, Valle Inclan y Garcia Lorca: estudio comparativo, historico y 

literario sobre la commedia dell'arte y los titeres, 1985, p. 10, tradução minha. "En junio de 1575 en el 
corral sevillano de Don Juan, Alberto Naseli, alias Zan Ganassa provoca tal revuelo con su compañia de 

comediantes italianos que se le trata de retirar el permisso para representar, ya que el pueblo abandona sus 

oficios para deleitarse con las comedias de los excelentes histriones extanjeros." A palavra histriones foi 

traduzida aqui como atores, porém, o termo corresponde exatamente a atores específicos de teatro. 
156 Ibidem, p. 10, tradução minha. "La compañia de Ganassa (que había llegado a España en 1574) era de 

las primeras compañias profesionales en viajar a otros países que recogen la antígua tradición de 

entretenedores públicos callejeros. Son portadores de una corriente de la época que reacciona contra el 

formalismo de la commedia erudita, cuyo objetivo era el de restaurar el clasicismo con una mirada 

retrospectiva a las obras de Terencio, Plauto y Séneca." 
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   Pode-se pensar, então, a partir da citação de Hesles, que Cervantes utiliza em 

Dom Quixote um artifício parecido com o que a companhia Ganassa fazia ao contrapor 

a commedia erudita com a commedia dell' arte. Para romper com o formalismo presente 

nos livros de cavalaria, gênero esse que ainda mantinha certa popularidade na época de 

Cervantes, é possível que ele tenha utilizado o mesmo princípio de contraposição 

oferecido pela commedia dell'arte para compor uma obra literária e trazer comicidade 

através de situações dramáticas e de tipos populares.  

 Como visto anteriormente, a companhia Ganassa recorria à tradição do teatro 

mambembe ou das festividades de rua, consagrando-se por sua popularidade. Ao invés 

de mobilizar o público ao teatro, restringindo, assim, o número de espectadores, levava 

as mais diversas situações cômicas até eles, em representações realizadas em espaços 

abertos. Embora fosse característica da cavalaria andante em seus livros buscar as 

aventuras em suas andanças, Cervantes subverte a ideia das aventuras carregadas de 

tensão dramática pelo artifício cômico, alcançando, desse modo, o aspecto popular 

também próprio da companhia Ganassa. 

 A oposição entre Bottarga e Ganassa parece ser reinventada, também, por 

Miguel de Cervantes na construção de suas duas personagens, uma vez que dom 

Quixote é magro,
157

 enquanto a figura de Sancho Pança  como o próprio sobrenome 

"Pança" indica  é um gordo. A dupla formada pelos atores da commedia dell'arte 

representava a relação entre amo  Bottarga era um Pantalone  e criado  Ganassa era 

um Zanni  sendo essa, exatamente, a relação desenvolvida por dom Quixote e Sancho 

Pança. Porém, como se pode perceber, na dupla da commedia, o amo vivia o papel de 

gordo, enquanto seu criado representava o magro; relação essa que se encontra inversa 

nas personagens de Cervantes, o que não parece ser ingênuo, ou gratuito. 

Arboleda, sendo citado por Urzáiz, faz uma importante reflexão sobre a 

influência da commedia dell'arte na obra de Cervantes e a originalidade de Dom 

Quixote: "Cervantes parte desta tradição italiana, mas do plano da criação literária se 

distancia dela de uma maneira muito original, cria obras intimamente originais, por 

dizer, com autonomia inventiva"
158

 (ARBOLEDA, 1991, p. 32-33 apud URZÁIZ, 2007, 

p. 472, tradução minha). Com base nessa afirmação, se percebe que ele não se utiliza 

das personagens da commedia dell'arte na íntegra, e sim se aproveita de traços físicos, 

                                                
157 "Era de compleição rija, seco de carnes, rosto enxuto [...]" (CERVANTES, v. 1, cap. I, 2012, p. 61). 
158 "Cervantes parte de esta tradición italiana, pero ya desde el plano de la creación literaria se distancia 

de ella de una manera muy original, crea obras íntimamente originales, es decir, con autonomía 

inventiva." 
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psicológicos e artimanhas atribuídos a elas para criar situações de conflito, compondo, 

assim, suas personagens que, de algum modo, tornam-se imagens críticas e 

revolucionárias. 

 O próprio nome Ganassa parece ter influenciado Cervantes na construção física 

de sua personagem principal e, também, na comicidade das variações do sobrenome do 

engenhoso fidalgo, como explica Augustín Redondo: "[...] forma dialectal norte italiana 

de ganascia, significa quijada larga [...]"
159

 (REDONDO, 1982, p. 850, tradução 

minha). Além do queixo proeminente (significado de quijada larga) ser uma 

característica física de dom Quixote, é interessante se ater ao fato de que Cervantes 

constrói uma dúvida quanto ao verdadeiro sobrenome do fidalgo, sugerindo que possa 

ser "Queixada" ("Quijada" em espanhol) ou "Queijada" (v. 1, cap. I), como um artifício 

cômico para os leitores, já que mais à frente  mais precisamente no capítulo V do livro 

1  descobre-se que seu verdadeiro sobrenome é "Quixana"
160

.  

 A relação de Ganassa representando a quaresma em festas carnavalescas 

também parece estar presente no que tange à construção literária de Cervantes, como 

explica Augustín Redondo: 

 

Em alguns casos, à Quaresma a figuravam sob o aspecto de uma velha 

comprida e esquelética que empunhava um comprido remo como uma 

lança e ia rodeada de peixes e alimentos de pouca substância. Em 

outros, vinha a ser um rocim ético ou tomava a aparência da velha 

consumida  em alguma ocasião de seu equivalente masculino  em 
cima do rocim magro. [...] O fidalgo manchego vem a ser, de certo 

modo, uma personificação da Quaresma, símbolo de abstinência e 

maceração. [...] Tampouco é de estranhar que a primeira saída do 

fidalgo aconteça em uma sexta-feira, dia de penitência, nem que na 

venda onde há de passar a noite, o hospedeiro não possa oferecer-lhe 

senão umas porções de bacalhau [...]161 

 

 Ainda que a figura da Quaresma tenha ganhado vida própria em festividades 

carnavalescas, como mostra Augustín Redondo, é muito provável que a construção da 

personagem dom Quixote, a partir dessa alegoria, tenha se dado através da personagem 

                                                
159 "[...] forma dialectal norteitaliana de ganascia, significa quijada larga [...]." 
160 No original, em espanhol, o sobrenome seria "Quijana". 
161 REDONDO. El personaje de don Quijote: tradiciones folklórico-literarias, contexto histórico y 

elaboración cervantina, 1982, p. 848, tradução minha. "En algunos casos, a la Cuaresma se la figuraba 

bajo el aspecto de una vieja larga y esquelética que empuñaba un largo remo como una lanza e iba 

rodeada de pescados y alimentos de poca substancia. En otros, venía a ser un rocín ético o tomaba la 

apariencia de la vieja consumida — en alguna ocasión de su equivalente masculino— subida en el 

macilento rocín.[...] El hidalgo manchego viene a ser, en cierto modo, una personificación de la 

Cuaresma, símbolo de abstinencia y maceración.[...] Tampoco es de extrañar que la primera salida del 

hidalgo se verifique un viernes, día de penitencia, ni que en la venta donde ha de pasar la noche, el 

huésped no pueda ofrecerle sino unas raciones de abadejo[...]" 
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de Ganassa, uma vez que ela traz traços que são comuns à alegoria criada para a 

Quaresma, porém, fornece ainda mais elementos para a criação do cavaleiro.  

 Embora o nome Ganassa esteja ligado não só a uma pessoa, mas sim, a uma 

companhia teatral inteira, o que se percebe é que a influência teatral obtida por 

Cervantes na construção de sua obra está ligada ao seu fundador, um dos atores 

principais da construção cênica elaborada pela trupe. Há, também, a possibilidade de 

Cervantes ter se beneficiado do aspecto popular caracterizado pela companhia, 

contrapondo sua escrita à forma erudita que compunha o gênero literário cavalheiresco. 

 

3.4.2 Companhia I Gelosi 

 

 Diferentemente da possível influência advinda da companhia Ganassa, é muito 

provável que Cervantes obteve fortes elementos para a construção de Dom Quixote 

através de outra importante trupe de commedia dell'arte conhecida por I Gelosi. Sobre a 

companhia italiana I Gelosi, Roberta Barni traz a seguinte informação: "a companhia 

dos Gelosi, a mais famosa do século XVI, era composta por dez atores" (BARNI, 2003, 

p. 22). Como se pode ver, a partir de Barni, os Gelosi eram famosos durante o século 

XVI e entre esses dez atores, estava o casal Francesco Andreini e Isabella Andreini, 

além de Flaminio Scala. Francesco Andreini coordenou a companhia Gelosi e 

representou durante muito tempo um enamorado, porém, ganhou fama ao criar o capitão 

mais famoso da commedia dell'arte, o Capitão Spavento. Já Isabella Andreini, esposa 

de Francesco, utilizando seu próprio nome, atuou sempre como a enamorada Isabella, 

personagem muito presente nos scenari de Scala.  

 Em relação aos Gelosi, Cervantes parece se aproveitar ainda mais do material 

fornecido pelas encenações típicas da commedia dell'arte para a criação de histórias, ao 

moldá-las bem em um estilo que prima pelo cômico e popular. Provavelmente, ao 

assistir tais representações da companhia de Andreini, tenha realizado a sua pesquisa 

cênico-literária para criar algumas histórias que estão interpoladas em Dom Quixote. 

 

3.4.2.1 Personagens da I Gelosi na composição literária de Cervantes 

 

 Por mais que Cervantes tenha adotado alguns tipos da commedia dell'arte para 

conceber suas personagens, o mais provável é que ele tenha feito uma mesclagem entre 
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dois ou mais deles, criando, assim, diferentemente da cópia, personagens autênticas, 

capazes de causar empatia em seus leitores através de suas características próprias. 

Embora se possa notar uma similaridade entre esses tipos conhecidos da commedia 

dell'arte com personagens de Dom Quixote, independente de qual companhia em que 

eles sejam representados, é importante salientar que as representações criadas pelos 

atores da Gelosi são as que mais se aproximam da obra cervantina, de acordo com 

Vélez-Sainz. Algumas exemplificações podem confirmar isso. 

 Há uma similaridade entre o Pantalone veneziano e dom Quixote, conforme é 

demonstrado por Urzáiz: "[...] Pantalone é a máscara do velhote, porta um punhal ou 

uma espada, é uma personagem nobre, se comporta como sério senhor de sua casa, e é 

uma figura de dignidade, mas às vezes se irrita e perde o controle [...]"
162

 (URZÁIZ, 

2007, p. 473, tradução minha). Todas essas características estão presentes na 

personagem dom Quixote, principalmente na sua relação com Sancho, já que, por ser 

mais culto que o criado, procura sempre ensiná-lo sobre a nobreza da profissão de 

cavaleiro andante, mas, por vezes, acaba por se irritar com os comentários impertinentes 

de seu escudeiro e o seu demasiado falatório, proveniente de sua origem simples e rural.  

 Outras características do Pantalone, que também estão presentes em dom 

Quixote, são assinaladas aqui por Barni: 

 

[...] não raro banca o apaixonado ridículo, que sempre acaba zombado; 

[...] Sua figura é toda angulosa  nariz adunco, barba pontuda, sapatos 
com ponta levantada. Mas nem por isso devemos pensar que não fosse 

ágil, ao contrário, estava sempre saltitando e cantando em ritmo 

frenético junto com o zanni sempre a seu lado, ágil, portanto, mas um 

tanto atrapalhado, provocando assim o riso dos espectadores e das 
outras personagens.163 

 

 A partir de Barni, percebe-se que a exemplo do Pantalone, dom Quixote se 

mantinha sempre como um apaixonado pela sua senhora Dulcinea del Toboso e era 

capaz de realizar as maiores façanhas para defender seu nome e honrá-la, como no 

episódio em que resolve fazer loucuras de amor, mantendo o seguinte diálogo com 

Sancho:  

 

                                                
162 "[...] Pantalone es la máscara del vejete, porta un puñal o una espada, es un personaje noble, se 

comporta como serio señor de su casa, y es una figura de dignidad, aunque a veces se irrita y pierde el 

control [...]" 
163 BARNI. A loucura de Isabella e outras comédias da commedia dell'arte, 2003, p. 23. 
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[...] Partirás daqui a três dias, porque quero que nesse tempo vejas o 

que por ela faço e digo, para lhe contares. 

 Mas o que mais tenho que ver além do que já vi?  disse Sancho. 

 Da missa não sabes metade!  respondeu dom Quixote.  Agora me 
falta rasgar as vestes, espalhar as partes da armadura por aí, dar 

cabeçadas nestes rochedos e outras coisas desse tipo, que vão te 

admirar.164 

 

 Como se pode notar, por seu amor à Dulcineia, ou melhor, pela identificação 

com a cavalaria andante, assim como Pantalone, dom Quixote é capaz de realizar as 

maiores loucuras e, embora velho, possui enorme disposição para enfrentar as aventuras 

que lhe aparecem, mesmo sem possuir grande destreza, o que lhe proporciona episódios 

dignos de riso ou de constrangimento, tanto por parte de seu escudeiro, quanto das 

demais personagens da obra e seus leitores. É interessante notar que seu amor é uma 

ficção, pois ele só resolve escolher uma dama a quem dedicará suas aventuras e vitórias 

porque isso se encontra nos livros de cavalaria que deve seguir, para que seja 

equiparado a eles. Sendo assim, seu amor é apenas uma encenação para que se 

assemelhe aos cavaleiros andantes que tanto admirava.  

 Sito Alba faz uma advertência sobre o fato de que Pantalone é uma personagem 

mais libidinosa
165

 e dom Quixote se tem por casto, uma vez que mantém um ideal 

romântico. De acordo com Vélez-Sainz, um ator da companhia Gelosi, Giulio Pasquati 

di Padova, traz à tona uma nova caracterização do Pantalone veneziano, mostrando que, 

talvez, esse seja um melhor exemplo para Cervantes criar sua personagem principal. 

 

O Pantalone destes, Giulio Pasquati di Padova, estava caracterizado 

com uma menor ânsia sexual e um maior engenho a seu Pantalone.  

[...] Pasquati ia atenuando a compulsão sexual do Pantalone 

tradicional, criando um novo tipo bastante mais próximo ao 

quixotesco e, além disso, com o engenho suficiente como para 

equiparar-se ao discurso quixotesco.166    

 

 Segundo Vélez-Sainz, além de diminuir a pulsão sexual característica do 

Pantalone, percebe-se que o ator da companhia Gelosi torna a personagem mais 

engenhosa; característica marcante de dom Quixote, o engenhoso fidalgo, até mesmo 

                                                
164 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. XXV, 2012, p. 297-298. 
165 Sobre o aspecto libidinoso do Pantalone, ver URZÁIZ. La quijotización del teatro, la teatralidad de 

“Don Quijote”, 2007, p. 473. 
166 VÉLEZ-SAINZ. El Recueil Fossard, la compañia de los Gelosi y la génesis de Don Quijote, 2000, p. 

39-40, tradução minha. "El Pantalone de éstos, Giulio Pasquati di Padova, estaba caracterizando con una 

menor ansia sexual y un mayor ingenio a su Pantalone. [...] Pasquati iba atenuando la compulsión sexual 

del Pantalone tradicional, creando un nuevo tipo bastante más cercano al quijotesco y, además, con el 

ingenio suficiente como para equipararse al discurso quijotesco." 
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pelo nome dado à primeira parte da obra.
167

 Se ainda assim o argumento de que o 

Pantalone dos Gelosi é o que mais semelhanças traz com dom Quixote não fosse 

suficiente, há a reflexão de Sito Alba (citado por Urzáiz) bastante pertinente, ao afirmar 

que o processo de utilização de Cervantes das personagens da commedia dell'arte para 

compor as suas literárias se dá por: "[...] associação e não identificação. Traços 

próximos, mas personalidades diversas."
168

 (SITO ALBA, 1983, p. 20 apud URZÁIZ, 

2007, p. 473, tradução minha). Como já dito, Cervantes vai criando suas personagens 

pela identificação com os tipos da commedia dell'arte, mas por uma associação ou 

combinação das características deles. Porém, não são apenas essas características do 

Pantalone criado por Pasquati que se assemelham à personagem dom Quixote.  

Vélez-Sainz traz uma percepção diferente sobre o Pantalone de Pasquati: "[...] 

este novo Pantalone será vítima da burla dos zanni da mesma forma que dom Quixote é 

burlado e enganado por Sancho em grande parte dos capítulos da novela"
169

 (VÉLEZ-

SAINZ, 2000, p. 40, tradução minha). Uma das enganações feita pelo escudeiro e bem 

sucedida é quando dom Quixote resolve enfrentar uma "terrível" aventura noturna e ele, 

por estar cansado, logo, preferindo que tal investida se dê pela manhã, com medo do que 

está por vir, desenvolve o seguinte estratagema:  

 

[...] Sancho decidiu se aproveitar de sua astúcia e fazê-lo esperar até o 
amanhecer, se pudesse. Assim, quando apertava as cinchas, sem ser 

percebido, simplesmente atou com o cabresto de seu burro as patas 

traseiras de Rocinante, de modo que, quando dom Quixote quis partir, 

não pôde, porque o cavalo não podia se mexer a não ser aos saltos. 

[...] Sancho, quando viu que faltava pouco para a manhã, com muita 

cautela desatou Rocinante [...] Vendo que Rocinante já se mexia, dom 

Quixote pensou que era um sinal favorável para empreender aquela 

terrível aventura.170 

  

 Nesse episódio, Sancho funciona na estrutura dos zanni, justamente por enganar 

seu amo e, de alguma maneira, se beneficiar com astúcia.  

 O segundo tipo em que se pode observar uma ligação com dom Quixote é o 

Capitão, uma das primeiras personagens da commedia dell'arte a surgir. Sobre o tipo do 

Capitão, Hesles aponta: "Foi criado para satirizar os aventureiros espanhóis que 

viajaram com Carlos V à Itália para proteger as cidades de Nápoles e Milão, nessa 

                                                
167 O livro de Cervantes, em sua primeira parte, é denominado El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la 

Mancha (O Engenhoso Fidalgo dom Quixote de la Mancha). 
168 "[...] asociación y no identificación. Rasgos vecinos, pero personalidades diversas." 
169 "[...] este nuevo Pantalón será víctima de la burla de los zanni al igual que Don Quijote es burlado y 

engañado por Sancho en gran parte de los capítulos de la novela." 
170 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. XX, 2012, p. 233-235. 
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época possessões espanholas"
171

 (HESLES, 1985, p. 20, tradução minha). Vê-se, então, 

na origem dos dois a primeira semelhança, já que ambos são figuras provenientes da 

Espanha, embora a raiz do Capitão seja por um viés crítico. De acordo com Barni, o 

Capitão apresentará variações quanto ao nome e forma: 

 
[...] terá diversas variantes, Capitan Spaventa della Valliferna, 

Rodomonte, Matamoros, Spezzaferro, Fracassa, só para mencionar 
alguns de seus nomes (como, aliás, acontece com todas as outras 

personagens e máscaras). Seu figurino também variava, mas suas 

fanfarronices e suas atitudes militarizadas eram uma constante. O 

Capitão vive desafiando os outros a duelo e se fazendo de valente, 

mas na hora do vamos ver, foge.172 

 

 Sendo assim, além de ter sua origem proveniente da Espanha, percebe-se, a 

partir do relato de Barni, que o Capitão se vê ora como um soldado, ora como um 

cavaleiro, assim como dom Quixote. Ambos ainda compartilham da mesma fanfarronice 

no que diz respeito a contar seus feitos e também àquilo que ainda pretendem realizar de 

heroico. Eles também têm em comum o hábito de desafiar "inimigos" para realizar um 

duelo, porém, nunca antes de certificarem de que o referido "inimigo" é digno de tal 

combate. Segundo informação de Hesles, o Capitão possui um código de conduta: "Em 

seu papel de cavaleiro recorre à tradição de não combater com pessoas de menor 

ascendência"
173

 (HESLES, 1985, p. 24, tradução minha). Da mesma forma, dom 

Quixote busca evitar enfrentar pessoas que não são armadas como cavaleiros andantes 

sob o risco de sofrer algum castigo, como no episódio em que se vê no seu 

enfrentamento com uns tropeiros galegos em que tanto ele, como Sancho e Rocinante, 

acabam por levar uma surra e, como desculpa pelo ocorrido, dom Quixote se justifica a 

Sancho dizendo: 

 

[...] a culpa é toda minha: não devia ter brandido a espada contra 

homens que não foram armados cavaleiros, como eu; por isso, como 

punição por haver infringido as leis da cavalaria, acho que o deus das 

batalhas permitiu que me dessem esta sova. Então, Sancho Pança, 

convém que estejas prevenido sobre o que te direi agora, porque é 

muito importante para nossa saúde: quando vires que semelhante 
canalha nos faz alguma afronta, não esperes que eu empunhe a espada, 

porque não o farei de jeito nenhum; mas tu sim, empunha a espada e 

castiga-os à vontade, pois se em sua ajuda e defesa surgirem 

cavaleiros, eu saberei te defender e atacá-los com todo o meu poder. 

                                                
171 "Fue creado para satirizar a los aventureros españoles que viajaron con Carlos V a Italia para proteger 

las ciudades de Nápoles y Milán, en esa época posesiones españolas." 
172 BARNI. A loucura de Isabella e outras comédias da commedia dell'arte, 2003, p. 24. 
173 "En su papel de caballero recurre a la tradición de no combatir con gentes de menor alcurnia." 
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Já viste por mil sinais e experiências até onde vai o valor deste meu 

forte braço.174 

 

 Tanto o Capitão, como dom Quixote, se utilizam do mesmo artifício para 

manterem sua honra enquanto cavaleiros perante as demais personagens e, desta forma, 

evitam, também, se estropiarem na batalha. Apesar de o Capitão se valer mais desse 

código de cavaleiro por ser no fundo um medroso, dom Quixote possui uma valentia 

insana e, paradoxalmente, demonstra atitudes covardes como essa vista acima, de forma 

a “empurrar” algumas batalhas para Sancho, ao invés de enfrentá-las. Isso acentua a 

comicidade da obra, mostrando que, diferentemente dos ataques de loucura, há 

encenações calculadas. Outro episódio que demonstra claramente certa atitude covarde, 

ou conveniente é quando dom Quixote encontra e solta vários condenados que 

passavam por seu caminho, os quais estariam sendo levados a remar nas galés e, em 

retribuíção ao feito, acaba apedrejado por eles, juntamente com seu escudeiro. Ao 

perceber a loucura feita por seu amo, Sancho pede para que saiam daquele local por 

receio de que a Santa Irmandade descubra o que fizeram e os condene à prisão. Sob a 

perspectiva de poder parar atrás das grades, dom Quixote retruca: 

 

És covarde por natureza, Sancho [...], mas, para que não digas que sou 

teimoso e jamais faço o que me dizes, desta vez quero seguir teu 

conselho e me afastar da fúria que tanto temes, com uma condição, 

porém: jamais, eu vivo ou morto, deves dizer a quem quer que seja 

que eu me retirei por medo desse perigo, mas apenas para atender a 
tuas súplicas. Se disseres outra coisa, estarás mentindo, e te desminto 

desde agora até o fim e do fim até agora e digo mentes e mentirás 

todas as vezes que pensares ou falares. E não me contradigas mais, 

que só de pensar que me afasto de algum perigo, especialmente desse 

que parece conter uma leve sombra de medo, estou pronto para ficar e 

aguardar aqui sozinho, não apenas a Santa Irmandade de que falas, 

como os irmãos das doze tribos de Israel, os sete Macabeus, Castor e 

Pólux e todos os irmãos e irmandades que há no mundo.
175

 

 

 De qualquer maneira, por mais que dom Quixote demonstre, algumas vezes, 

certa covardia, ao modo do Capitão da commedia dell'arte, Cervantes não o apresenta 

como tal; pelo contrário, descreve-o com uma coragem louca, sem deixar de apontar 

aspectos de astúcia, no sentido de manter-se identificado com os atos corajosos dos 

cavaleiros andantes, evitando alguns riscos mais evidentes. 

 Além do quê, de acordo com Hesles (ao citar K. M. Lea) rir da covardia não é 

uma característica do público espanhol: "O autor Perruci diz que o espanhol não pode 

                                                
174 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. XV, 2012, p. 177-178. 
175 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. XXIII, 2012, p. 265-266. 
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suportar a burla. Poderá rir da bravura, mas, jamais consentir a imagem de um soldado 

covarde"
176

 (LEA, 1934, p. 51 apud HESLES, 1985, p. 21-22, tradução minha). Embora 

Cervantes tenha o intuito de criar personagens que provoquem o riso, no caso de dom 

Quixote o argumento é a insanidade, o inimaginável, já que seu protagonista não se 

apresenta propriamente covarde. Para esse lugar, ele prefere utilizar a figura de Sancho, 

que está representando a camada popular.  

 A personagem do Capitão é de tão grande importância para a commedia dell'arte 

que ela se encontra em 39 dos 50 scenari de Scala
177

. O Capitão mais famoso da 

commedia dell'arte, e também o que possui mais relações de semelhança com dom 

Quixote, é o Capitão Spavento, criado pelo mentor da companhia Gelosi, Francesco 

Andreini. Em 1607, ele publicou a obra Bravure del Capitán Spavento que, segundo 

Hesles, seria fundamental para esse tipo da commedia dell'arte: "[...] se converteria em 

uma fonte de referências que conduzem à personificação do Capitão na commedia"
178

 

(HESLES, 1985, p. 20, tradução minha). É interessante entender que, se o livro com as 

aventuras do Capitão Spavento foi publicado, é porque Andreini já possuía uma grande 

experiência interpretando essa personagem, portanto, o fato de ter sido publicado em 

1607, dois anos após a primeira parte de Dom Quixote, não faz com que tal obra tenha 

sido a influência para Cervantes, outrossim, indica que este autor tenha assistido às 

apresentações com o famoso Capitão de Francesco Andreini junto à companhia Gelosi. 

 Hesles faz um paralelo entre a personagem de Andreini e dom Quixote 

mostrando pontos em comum e uma diferença. 

 

O personagem de Andreini, da mesma forma que o cervantino, não 
finge crer seu imenso valor e suas incríveis façanhas. Sua presunção é 

maior que a de Quixote e um mundo fantástico o converte em um 

louco anti-heroico. Suas incríveis mostras de bravura, o relato de seus 

feitos, e inclusive sua covardia provocariam riso no público italiano. 

Mas não podia apresentar-se com a mesma ironia na Espanha.179 

 

                                                
176 "El autor Perruci dice que el español no puede soportar la burla. Podrá reirse de la bravura pero jamás 

consentir la imagen de un soldado cobarde." 
177 De acordo com os scenari publicados por Flaminio Scala e traduzidos por Roberta Barni em As 
Loucuras de Isabella. 
178 "[...] se convertiría en una fuente de referencias que conducen a la personificación del Capitán en la 

commedia." 
179 HESLES. Arlequin y Polichinela, Valle Inclan y Garcia Lorca: estudio comparativo, historico y 

literario sobre la commedia dell'arte y los titeres, 1985, p. 21, tradução minha. "El personaje de Andreini 

al igual que el cervantino no finge creer su inmenso valor y sus increíbles hazañas. Su vanagloria es 

mayor que la del Quijote y un mundo fantástico lo convierte en un loco antiheroico. Sus increíbles 

muestras de bravura, el relato de sus hechos, e incluso su cobardía, provocarían risa en el público italiano. 

Pero no podía presentarse con la misma ironía en España." 
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 Percebe-se, então, a partir do argumento de Hesles, que a personagem criada por 

Andreini se assemelha a dom Quixote ao afirmar seu valor e se vangloriar de suas 

façanhas, além de ambos se envolverem com a fantasia e se tornarem anti-heróis. Hesles 

acaba por confirmar o que disse Perruci, ao afirmar que, em apresentações para o 

público espanhol, a personagem do Capitão não poderia se apresentar com a mesma 

ironia que se apresentava ao público italiano. 

 Ainda mais próximo do que faz Cervantes, ao criar uma dupla entre amo e 

criado, o Capitão Spavento de Andreini também traz em boa parte de suas atuações, 

como relata Hesles, um criado  também presente na publicação dos scenari de Scala: 

"[...] Arlequin (possivelmente em uma de suas primeiras aparições em uma obra 

dramática) atua como criado do Capitão Spavento em 20 de 50 obras"
180

 (HESLES, 

1985, p. 19-20, tradução minha). O autor também informa que no livro publicado por 

Andreini, o criado do Capitão Spavento não é o Arlequin e, sim, um outro zanni da 

commedia denominado Trappola: 

 

Se se pudessem sugerir paralelismos entre o Quixote e Sancho e os 

personagens da commedia, o duo Spavento-Trappola seria o mais 

próximo. Discutindo máximas, o Capitão e seu ajudante se comportam 

como polos opostos. O primeiro com engenho e sabedoria e o segundo 

com conhecimento intuitivo [...]181 

 

 De acordo com Hesles, embora tenha se iniciado fazendo dupla com Arlequin, 

parece ter sido com Trappola que o Capitão Spavento teve seus melhores momentos, já 

que é ele quem está nos registros da obra Bravure del Capitán Spavento, escrito por 

Andreini. São nítidos os traços em comum entre a dupla Quixote-Sancho com a dupla 

Spavento-Trappola. Além de ambos fazerem um contraponto um do outro, há a 

sabedoria erudita presente nos amos, enquanto os criados possuem um conhecimento 

popular. A fantasia acompanha as aventuras do Capitão assim como acompanham a de 

dom Quixote, principalmente com relação à presença de magos e feiticeiros que podem 

tanto contribuir para algum sucesso quanto fazê-los cair em desgraça. Sobre esse 

aspecto envolvendo o recurso fantástico, Hesles adverte sobre sua presença em um 

                                                
180 "[...] Arlequín (posiblemente en una de sus más tempranas apariciones en una obra dramática) actúa 

como sirviente del Capitán Spavento en 20 de 50 obras." 
181 HESLES. Arlequin y Polichinela, Valle Inclan y Garcia Lorca: estudio comparativo, historico y 

literario sobre la commedia dell'arte y los titeres, 1985, p. 21, tradução minha. "Si se pudieran sugerir 

paralelismos entre el Quijote y Sancho y los personajes de la commedia, el dúo Spavento-Trappola sería 

el más cercano. Discutiendo máximas, el Capitán y su ayudante se comportan como polos opuestos. El 

primero con ingenio y sabiduría y el segundo con conocimiento intuitivo [...]" 
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scenari intitulado La Nave, em que o Capitão Spavento se apresenta da seguinte 

maneira: "[...] aparece a bordo de um barco invocando a ajuda de Júpiter contra o mago 

que encarcerou a Rainha na torre"
182

 (HESLES, 1985, p. 22, tradução minha). Da 

mesma maneira, há a famosa aventura em que dom Quixote imagina que moinhos de 

vento são gigantes e, ao investir sobre um deles, acaba sendo lançado ao chão junto com 

seu cavalo. Ao ser advertido por seu escudeiro de que aqueles eram moinhos e não 

gigantes, dom Quixote se justifica da seguinte maneira: 

 

Quieto, amigo Sancho  respondeu dom Quixote , porque as coisas 
da guerra, mais que as outras, estão sujeitas à contínua mudança. 

Além do mais, eu penso, e esta é a verdade, que aquele mago Frestão, 

que me roubou o quarto e os livros, transformou esses gigantes em 

moinhos para me tirar a glória de vencê-los, tamanha é a inimizade 

que me tem. Mas no final das contas a magia negra dele pouco poderá 

contra a excelência de minha espada.183 

 

 O artifício relacionado ao fantástico é utilizado por ambos (Capitão e Quixote) 

para justificar o injustificável, tornando possível as suas aventuras e mantendo o seu 

valor enquanto nobre cavaleiro, caso algo dê errado. E, assim, os dois criados também 

cumprem sua função da mesma maneira, pois, embora acompanhem as loucuras de seus 

amos, também duvidam da veracidade de suas aventuras. Em relação ao Trappola, 

Hesles aponta que: "diante das fantásticas histórias relatadas pelo Capitão, Trappola 

contesta cinicamente"
184

 (HESLES, 1985, p. 23, tradução minha). Sancho age de forma 

semelhante a Trappola com dom Quixote, como se pode ver no seguinte trecho: 

 

Por Deus, senhor Cavaleiro da Triste Figura, não posso mais aguentar 

e relevar algumas coisas que vossa mercê diz. Por elas começo a 

pensar que tudo quanto me fala da cavalaria (ganhar reinos e impérios, 

dar ilhas e fazer outras mercês e grandezas) é tudo conversa fiada e 

mentira, tudo pastranha ou patranha, ou sei lá como chamaremos. 

Porque quem ouve vossa mercê dizer que uma bacia de barbeiro é o 

elmo de Mambrino, sem sair desse erro por mais de quatro dias, que 
há de pensar senão que quem diz e afirma isso deve ter os miolos 

moles?185 

 

                                                
182 "[...] aparece a bordo de un barco invocando la ayuda de Júpiter contra el mago que encarceló a la 

Reina en la torre." 
183 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. VII, 2012, p. 110. 
184 "Ante las fantásticas historias relatadas por el Capitán, Trappola contesta cínicamente." 
185 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. XXV, 2012, p. 293-294. 
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 Sancho cumpre uma das funções primordiais dos zanni da commedia, a exemplo 

de Trappola, que demonstra o contraponto de uma razão prática ou coerente, além de 

provocar o riso nos espectadores/leitores.  

 Ainda sobre essa relação dos zanni com seus amos, Vélez-Sainz adverte para 

uma situação em um dos scenari de commedia dell'arte: "[...] no diálogo entre zanni e o 

Pantalone o amo manda o criado enviar um soneto a sua amada, soneto que nunca 

chegará"
186

 (VÉLEZ-SAINZ, 2000, p. 42, tradução minha). Uma situação similar 

acontece quando dom Quixote resolve escrever uma carta à Dulcineia. 

 

Louco sou e louco serei até que voltes com a resposta de uma carta 

que penso enviar por teu intermédio a minha senhora Dulcineia; e, se 

for como confio que seja, acaba-se minha loucura e penitência; e, se 

for o contrário, ficarei louco mesmo e, sendo-o, não sentirei nada. 

Portanto, de qualquer maneira que ela responder, sairei da agonia e do 

padecimento em que me deixares [...]187 

 

 A situação descrita aqui por Cervantes é muito próxima à presente no scenari. 

Mais adiante na obra, descobre-se que essa carta nunca chegará a Dulcineia (Aldonza 

Lorenzo), já que em seu trajeto a Toboso Sancho encontra o padre e o barbeiro, ambos 

conterrâneos de dom Quixote, que querem a todo custo salvar o engenhoso fidalgo de 

sua loucura. Cervantes narra que os dois pedem para que Sancho os leve até seu amo e 

advertem-no, caso dom Quixote o questionasse; e é o que acontece: "[...] recomendaram 

muito que não lhe dissesse quem eram eles nem que os conhecia; e se perguntasse, 

como na certa perguntaria, se entregara a carta a Dulcineia, dissesse que sim e que, por 

não saber ler, havia respondido verbalmente" (CERVANTES, v. 1, cap. XXVII, 2012, 

p. 320). Sancho cumpre o combinado e ao reencontrar dom Quixote em sua penitência 

(CERVANTES, v. 1, cap. XXIX) diz que Dulcineia havia pedido para que saísse 

daquele lugar e fosse a Toboso, onde estaria à sua espera. 

 Dentro da obra de Cervantes, Sancho, como se viu anteriormente, cumpre o 

papel de zanni. Ele é aquele criado que busca uma vida melhor e para isso procura 

satisfazer as vontades de seu amo. Como exemplo, há uma passagem em que ele se 

dirige a dom Quixote, acerca das loucuras que este queria que Sancho presenciasse para 

relatar à Dulcineia: " Olhe, senhor, vossa mercê falou muito bem: para que eu possa 

jurar sem peso na consciência que o vi cometer loucuras, é bom que eu veja ao menos 

                                                
186 "[...] en el diálogo entre zanni y el Pantalone el amo manda al criado que le mande un soneto a su 

amada, soneto que nunca llegará." 
187 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. XXV, 2012, p. 293. 
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uma" (CERVANTES, v. 1, cap. XXV, 2012, p. 306). Nota-se que, para melhorar de 

vida, ele vai suportando as vontades mais loucas que o fidalgo lhe impõe, sem deixar de 

agir com a malícia popular, demonstrando uma grande sabedoria intuitiva. 

 

[...] eu ouvi pregar que se deve amar Nosso Senhor, por si só, sem que 

nos mova esperança de glória ou medo de castigo, embora eu 

preferisse amá-lo e servi-lo pelo que pode me dar. 

 Que o diabo te guarde, desgraçado!  disse dom Quixote.  Que 
coisas tu dizes às vezes! Até parece que estudaste. 

 Pois juro que não sei ler  respondeu Sancho.188 

 

 Sancho, portanto, é um criado humilde e, por vezes, ingênuo, mas que possui a 

sagacidade pela sua experiência de vida e, mesmo confiando em seu amo, é capaz de 

questioná-lo e enganá-lo, artimanhas muito comuns entre os zanni da commedia 

dell'arte. 

 A princípio, na commedia dell'arte, todos os criados eram intitulados zanni. 

Figuras como o Arlequin e Brighella só vieram a surgir algum tempo depois. Para que 

as companhias pudessem distingui-los (já que em cada espetáculo havia dois), passaram 

a utilizar a forma contraída do nome, tornando-se apenas Zan acompanhando, assim, um 

segundo nome, como por exemplo Zan Polo ou  Zan Ganassa. Como visto 

anteriormente, alguns zanni  como Arlequin e Trappola  tinham como amo a figura 

do Capitão, porém não era apenas a esse tipo da commedia que eles serviam. Os zanni 

serviam a todo o grupo dos vecchi e, em algumas situações, os enamorados. Segundo 

Barni, esse é um modo de funcionamento desse gênero. 

 

Sempre havia dois zanni em cena. Supõe-se que de início sempre 

usassem roupas brancas. Brighella, o criado esperto e primeiro zanni, 

tem roupa branca com galões verdes. Arlequim, o criado bobo, é o 

segundo zanni: desmiolado, de uma sensualidade infantil, que amiúde 

se resolve por inteiro na gula, é desbocado, preguiçoso, zombado e 

espancado.189 

 

 Percebe-se, a partir do que informa Barni, que o segundo zanni é o que mais se 

assemelha à figura de Sancho. O escudeiro de dom Quixote é tão humilde que beira a 

infantilidade e, às vezes, até chora, como na situação em que tem seu burro roubado 

pelo bandido Ginés de Pasamonte. Ao amanhecer o dia e perceber que estava sem o 

burro, Sancho Pança tem a seguinte reação: "[...] começou o mais triste e doloroso 

                                                
188 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. XXXI, p. 386 
189 BARNI. A loucura de Isabella e outras comédias da commedia dell'arte, 2003, p. 25. 
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pranto do mundo, tanto que dom Quixote despertou com o berreiro" (CERVANTES, 

2012, v. 1, cap. XXV, p. 295). Vale lembrar que, em sua extrema pobreza, o burro é um 

dos únicos bens que possui, logo, o choro angustiado. Sancho também é comandado o 

tempo todo por seu estômago, fala sempre o que lhe vem à cabeça e demonstra certa 

astúcia. Muitas vezes, acaba espancado junto ao seu amo e, até mesmo, é agredido por 

ele. Por embarcar em quase todas as insanidades de dom Quixote, acaba sendo também 

alvo de zombaria das demais personagens da obra. Novamente, de acordo com estudos 

sobre a commedia dell'arte feitos por Vélez-Sainz, há nos zanni características similares 

às de Sancho. "[...] os zanni são personagens rurais carnavalescos, criados e de apetite 

pantagruélico "
190

 (VÉLEZ-SAINZ, 2000, p. 41, tradução minha), 

 Urzáiz afirma que Cervantes se utilizou de uma personagem da commedia 

dell'arte para nomear seu famoso escudeiro assim como fez com a personagem dom 

Quixote. "[...] Cervantes também manteve presente uma figura da commedia dell'arte 

para eleger o nome do outro protagonista; se trata de Zan Panza, personagem que 

interpretava um tal Simon de Bologna na companhia I Gelosi [...]"
191

 (URZÁIZ, 2007, 

p. 472, tradução minha). O sobrenome Pança (Panza) para os zanni da companhia 

Gelosi se tornou algo tão forte em suas carreiras que passaram a adotá-lo  a exemplo 

de Alberto Ganassa  como nome artístico. Vélez-Sainz informa o porquê da escolha 

desse sobrenome. "[...] o apelativo dialectal "zan Panza" (o barrigão) remete a um 

apelido jocoso que adotaram os zanni dos Gelosi, Simone e Gabrielle da Bologna 

Panzanini"
192

 (VÉLEZ-SAINZ, 2000, p. 40, tradução minha). Possuir a barriga grande é 

um artifício de comicidade já inserido no teatro há algum tempo e não seria diferente na 

commedia dell'arte. É possível que ao utilizá-lo, Cervantes tenha pensado em provocar 

riso em seus leitores, além do quê, juntamente com a grande pança, vem uma grande 

fome e, consequentemente, eventos cômicos. 

 A companhia I Gelosi também teve em seu elenco uma personagem denominada 

Franceschina que fazia parte do grupo dos criados, como explica Barni: "[...] logo ao 

lado do zanni, como sua versão feminina, a Zagna" (BARNI, 2003, p. 26). Vê-se que o 

universo dos criados não era composto apenas pelo gênero masculino, mas também pelo 

feminino, mesmo que, ainda de acordo com essa autora, inicialmente esse papel fosse 

                                                
190 "[...] los zanni son personajes rurales carnavalescos, sirvientes y de apetito pantagruélico." 
191 "[...] Cervantes también tuvo presente a una figura de la commedia dell'arte para elegir el nombre del 

otro protagonista; se trata dei Zan Panza, personaje que encarnaba un tal Simon de Bologna en la 

compañía de I Gelosi [...]" 
192 "[...] el apelativo dialectal “zan Panza” (el barrigón) recoge un apellido jocoso que adoptaron los zanni 

de los Gelosi, Simone y Gabrielle da Bologna Panzanini." 
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interpretado por um homem e só depois fora incorporado pelas mulheres, como era o 

caso na I Gelosi. 

 

Já na companhia dos Gelosi, o papel de Franceschina é de Silvia 
Roncagli. Como podemos notar pelos textos de Scala, Francisquinha 

aparece como mulher do estalajadeiro, ou mulher do zanni, e não raro 

se disfarça nos mais variados tipos.193 

 

 Ao que informa a autora, a personagem Francisquinha (ou Francesquina) possui 

diversas facetas, além de se fazer passar por outros tipos dentro da encenação: uma 

artimanha típica dos criados na commedia dell'arte. 

 É justamente a personagem interpretada por Silvia Roncaglia que demonstra, 

segundo Fernando Mastropaqua
194

, citado por Vélez-Sainz, traços muito próximos a de 

Aldonza Lorenzo, a senhora Dulcinea del Toboso de dom Quixote. De acordo com ele, 

a caracterização de Silvia Roncagli ao interpretar Francesquina é a de uma camponesa 

robusta e maliciosa, além de possuir a inteligência proveniente da cultura popular típica 

dos zanni. Muito parecida com a construção de Roncagli, é Aldonza Lorenzo, na voz de 

Sancho: 

 

 Ora, ora!  disse Sancho.  Então a filha de Lorenzo Corchuelo é a 
senhora Dulcineia del Toboso, conhecida também por Aldonza 

Lorenzo? 

 Essa mesmo  disse dom Quixote , e é quem merece ser senhora de 
todo o universo. 

 Conheço-a muito bem  disse Sancho , e posso afirmar que numa 
queda de braço vence o pastor mais forçudo de toda a vila. Benza-a 

Deus, que é pessoa de fibra, feita e direita e de cabelo nas ventas, que 

pode ajudar qualquer cavaleiro andante ou por andar que a tiver por 

senhora a sair do maior aperto! Ah, fiadaputa, que muque que tem, e 

que voz! [...] E o melhor é que não é nada melindrosa, porque tem 

muito de cortesã: brinca com todos e de tudo zomba e graceja.195 

 

 Nota-se na fala de Sancho que, além da robustez mencionada por Mastropaqua, 

há também o aspecto de que ela gosta de brincar com as pessoas e zombar de tudo, 

características essas presentes nos zanni, como visto anteriormente e, 

consequentemente, nas zagna, já que são uma versão feminina desse tipo serviçal.  

                                                
193 BARNI. A loucura de Isabella e outras comédias da commedia dell'arte, 2003, p. 26 
194 MASTROPAQUA, 1970, p. 110 apud VÉLEZ-SAINZ, 2000, p. 41-42, tradução minha. “La 

caratterizzazione che ce ne offre Silvia Roncagli è quella di una robusta e anonima contadina che 

furbescamente e con un candore tutto popolano si da abilmente dà fare tra Pantalone e Arlecchino [...]” 
195 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. XXV, 2012, p. 300-301. 
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 É bom entender que Cervantes, ao se utilizar do teatro como inspiração para 

compor personagens, ou de situações para criar algumas histórias presentes em Dom 

Quixote, em momento algum deixa de ser original ou perde a sua genialidade; ao 

contrário, se vale de autores contemporâneos de outras literaturas para construir as suas 

personagens. Miguel de Cervantes vai além: ele une a literatura erudita  representada 

pelos romances de cavalaria  ao teatro popular  representado pela commedia dell'arte 

 construindo assim uma literatura única e original. Uma literatura imbricada de 

teatralidades que, ao longo de quatro séculos, proporciona a construção de diversos 

espetáculos inspirados em sua imagética. 

 

3.5 O Recueil Fossard – imagens teatrais 

 

 Quando se pensa em teatralidade, não é estranho que o termo ação esteja 

vinculado a essa noção. A ação, no entanto, não é algo presente apenas nas 

representações físicas como o teatro, a dança e a performance art, há também ação na 

escrita, até mesmo porque a escrita é capaz de produzir imagens ou ações cênicas. A 

commedia dell'arte, através de seus lazzi
196

, produz uma espécie de pretextos que 

serviam à criação de imagens cênicas para os atores que, após assimilá-las ao máximo, 

transformavam-nas em ações, ou, por assim dizer, em encenação. 

 No entanto, não era apenas através dos lazzi que os comediantes dell'arte 

obtinham indicações para criar suas improvisações. Embora recorressem, às vezes, a 

outros artistas mais experientes como referencial para a criação de uma identidade 

cênica própria, havia também registros iconográficos (gravuras) que auxiliavam na 

construção de encenações e, também, na construção de personagens, além de se 

tornarem um registro documental dessa forma teatral  denominada commedia dell'arte.  

                                                
196 "Termo da Commedia dell'arte. Elemento mímico ou improvisado pelo ator que serve para caracterizar 

comicamente a personagem (na origem o Arlequim). Contorções, rictus, caretas, comportamentos 
burlescos e clownescos, intermináveis jogos de cena são seus ingredientes básicos. Os lazzi tornam-se 

rapidamente morceaux de bravoure que o público espera do comediante. Os melhores ou mais eficientes 

são muitas vezes fixados nos canevas ou nos textos (jogos de palavras, alusões políticas ou sexuais). Com 

a evolução da Commedia, em particular sua influência sobre o teatro francês do século XVII e XVIII 

(MOLIÈRE, MARIVAUX), os lazzi tendem a ser integrados ao texto e são uma maneira mais refinada, 

porém sempre lúdica, de conduzir o diálogo, uma espécie de encenação de todos os componentes 

paraverbais  do jogo do ator. Na interpretação contemporânea, frequentemente muito teatralizada e 

paródica, os lazzi desempenham um papel essencial de suporte visual (encenações de STREHLER dos 

clássicos italianos, formas e técnicas populares etc.)" (PAVIS. 1996, p. 226). 
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 De acordo com Vélez-Sainz
197

, em 1580, Sieur Fossard, um músico da corte de 

Luis XIV, publica uma coleção de gravuras muito importantes para o desenvolvimento 

e história da commedia dell'arte sendo denominado de Recueil Fossard. 

 

O Fossard é uma coleção de gravuras em madeira onde se podem ver 

diversas facetas dos comediantes: partes de tramas teatrais, lazzi 

(motivos e gracietas burlescas) e representações de personagens com 

as roupas, posturas, formas e os instrumentos que os caracterizavam. 

O Recueil representa, sobretudo, um dos arquivos mais importantes 

para o conhecimento da gênese da commedia.198 

 

 Sabe-se, então, a partir do que apresenta Vélez-Sainz, que as gravuras que 

compõem o Recueil eram representações de companhias de commedia dell'arte da 

época. A companhia I Gelosi comprova sua fama, uma vez que está presente em quinze 

gravuras do Fossard. Segundo a organização feita por Julio Vélez-Sainz, as gravuras 

que representam os atores gelosos estão entre IX e XXIV (VÉLEZ-SAINZ, 2000, p. 

36). 

 Como se pode perceber, a publicação do Recueil Fossard (1580) é anterior à do 

primeiro tomo de Dom Quixote (1605), sendo assim, é provável que Miguel de 

Cervantes tenha buscado também referências nessas imagens cênicas, através desse 

documento e de suas gravuras. Com base nos estudos de Vélez-Sainz feitos sobre o 

Recueil, sabe-se que Sieur Fossard procedera da seguinte forma: "[...] se ofereceu para 

fazer uma coleta de imagens que representaram as festas galantes de sua época em troca 

de benefícios econômicos. Terminou sendo, apesar disso, mais fácil encontrar imagens 

que refletiram os carrosséis e as festas teatrais populares"
199

 (VÉLEZ-SAINZ, 2000, p. 

34, tradução minha). Dessa maneira, reforça-se o aspecto da imagem popular de Dom 

Quixote como uma construção tecida pela teatralidade ou imbuída da commedia 

dell'arte. São delienadas algumas semelhanças entre as imagens do Recueil com as 

personagens de Dom Quixote, a partir do estudo de Vélez-Sainz. 

                                                
197 VÉLEZ-SAINZ. El Recueil Fossard, la compañia de los Gelosi y la génesis de Don Quijote, 2000, p. 
34. 
198 Ibidem, p. 34, tradução minha. "El Fossard es una colección de grabados de madera donde se pueden 

ver diversas facetas de los comediantes: partes de tramas teatrales, lazzi (motivos y gracietas burlescas) y 

representaciones de personajes con las ropas, posturas, formas y los instrumentos que les caracterizaban. 

El Recueil representa, además, uno de los archivos más importantes para el conocimiento de la génesis de 

la commedia." 
199 "[...] se ofreció a hacer una recolección de imágenes que representaran las fiestas galantes de su época 

a cambio de beneficios económicos. Le resultó, sin embargo, más fácil encontrar imágenes que reflejaran 

los carruseles y las fiestas teatrales populares." 
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 Na primeira imagem, intitulada de Segnor Pantalon e Zany Corneto (Figura 2), 

pode-se ver a relação, muito presente na estrutura da commedia dell'arte, entre amo e 

criado, representantes, respectivamente, dos vecchi e dos zanni. 

 

               Figura 2 – Segnor Pantalon e Zany Corneto 

 
 
               Fonte: VÉLEZ-SAINZ, 2000, p. 47. 

 

 Na própria denominação do Pantalone sendo tratado por Segnor (Senhor), 

percebemos a sua relação de patronato com o zanni, intitulado na imagem como Zany 

Corneto. Essa relação, como mencionado anteriormente, é similar a de dom Quixote e 

Sancho Pança. Até mesmo as características físicas de ambos podem ser comparadas 

com as personagens de Cervantes. 

 Amo: é uma figura alta e magra, com ar de pessoa intelectualizada e através de 

sua espada sugere sua importância e altivez, muito similar ao cavaleiro 

manchego.  

 Criado: é representado como sendo baixo e gordo. Para Vélez-Sainz, há dois 

aspectos de servo que se relacionam à personagem do escudeiro de dom 

Quixote: "[...] tanto a ação de comer como a vestimenta rural de Zanni Corneto 
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sugerem sua conexão com Sancho"
200

 (VÉLEZ-SAINZ, 2000, p. 41, tradução 

minha). 

 Outro aspecto que liga Dom Quixote à estrutura básica que compõe a commedia 

dell'arte tem relação com o preparo que os atores deviam ter para compor suas 

personagens “tipos” e desenvolver determinadas ações que engrandeciam os 

espetáculos, demonstrando assim sua versatilidade. Além da grande capacidade de 

improvisar com base nos scenari, também eram dotados de outras técnicas, tanto 

corporais como também musicais, como esclarece Barni: 

 

[...] tais atores eram dotados de um timing espetacular e de um enorme 

preparo técnico, ambos voltados a responder à situação proposta pelo 

capocomico no roteiro; além disso, sabiam levar em conta o público e 

suas reações, adaptando a própria atuação à plateia.201 

 

 Um desses preparos técnicos mencionados por Roberta Barni estava relacionado 

com a musicalidade. Sabe-se que era comum nos espetáculos de commedia dell'arte a 

execução de música ao vivo. Para isso, era necessário que os atores, além da habilidade 

de encenação, também possuíssem habilidades musicais (Figura 3).  

 

                   Figura 3 – Serenata 

 
                 Fonte: DUCHARTRE, 1965, p. 325. 

                                                
200 "[...] tanto la acción de comer como la vestimenta rural de Zanni Cornetto sugieren su conexión con 

Sancho." 
201 BARNI. A loucura de Isabella e outras comédias da commedia dell'arte, 2003, p. 30. 
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 Sobre a gravura anterior, é muito provável que ela seja a representação de uma 

serenata que o senhor Pantalone faz a alguma das enamoradas no espetáculo, contando 

com a ajuda dos dois servos, como se percebe nas três últimas frases que informam: 

"Com este trio agradável, composto para a madame; A doçura de minha voz penetrará 

sua alma; Minhas passagens não são nem tortuosas nem complicadas." Pantalone 

demonstra toda sua paixão nessa serenata e isso fica ainda mais claro quando ele diz que 

deseja "penetrar a alma" da donzela. É interessante saber que a sua conquista através da 

serenata nunca se concretiza, pois o Pantalone é uma personagem tipo que tem como 

uma de suas características ter o amor recusado pela jovem pretendida. Dessa forma, 

acaba por ter um amor inalcansável, característica também de dom Quixote, que cria 

ilusões sobre sua amada Dulcineia, nunca obtendo seu amor correspondido. 

 O que se vê na imagem (Figura 3) é uma representação cênica onde Harlequin, 

Zany Corneto e Il Segnor Pantalon estão executando uma canção que faz parte do 

espetáculo. Em um trecho da obra, dom Quixote atribui aos cavaleiros andantes uma 

versatilidade muito parecida com os comediantes dell'arte como se pode ver: 

 

 Então vossa mercê também entende de trovas?  disse Sancho. 

 E muito mais do que pensas  respondeu dom Quixote.  Tu verás 
quando levares uma carta, escrita em verso de cima a baixo, a minha 

senhora Dulcineia del Toboso. Porque quero que saibas, Sancho, que 

todos ou a maioria dos cavaleiros andantes de épocas passadas eram 

grandes trovadores e grandes músicos. Essas duas habilidades ou 

dotes, para dizer melhor, são inseparáveis dos apaixonados andantes 

[...]202 

 

 Dom Quixote revela a Sancho seu dom para a escrita de poemas, enquanto 

também afirma os dotes musicais da maioria dos cavaleiros, expondo que tais 

habilidades eram "inseparáveis dos apaixonados andantes". Isso irá culminar em um 

episódio com uma estrutura bem parecida a essa da commedia dell'arte, em que o 

cavaleiro compõe uma canção que ele próprio irá executar para deleite das personagens 

e dos leitores. O episódio ocorre quando uma das aias do duque anfitrião de dom 

Quixote e Sancho, a mando de seu patrão, resolve fazer uma burla com o cavaleiro, 

fingindo estar apaixonada por ele. Toda a trama é arquitetada com o intuito de que dom 

Quixote realmente acreditasse em sua paixão por ele, o que lembra muito os artifícios 

utilizados pelas zagnas dentro da estrutura da commedia dell'arte. O plano é posto em 

                                                
202 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. XXIII, 2012, p. 269. 
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ação no momento em que o cavaleiro vai dormir. A passagem é narrada por Cervantes 

da seguinte maneira: 

 

Apagou as velas; fazia calor e não conseguia dormir; então se 

levantou da cama e abriu um pouco a janela de grade que dava para 

um belo jardim, e ao abri-la percebeu e ouviu umas pessoas que 

andavam e falavam lá embaixo. Ficou à escuta, atentamente. 

[...] 
E nisso se escutou tocar uma harpa muito suavemente. Ouvindo-a, 

dom Quixote ficou pasmo, porque naquele instante lhe vieram à 

memória inúmeras aventuras semelhantes àquela, com janelas, grades 

e jardins, galanteios e desmaios que havia lido em seus desatinados 

livros de cavalaria. Logo imaginou que alguma aia da duquesa estava 

apaixonada por ele e que a virtude a forçava a manter seus 

sentimentos em segredo. Teve medo de se render a ela, mas resolveu 

não se deixar vencer e, encomendando-se com toda a sua alma e toda 

a sua força a sua senhora Dulcineia del Toboso, decidiu escutar a 

música.203 

 

 Para convencer dom Quixote de que estava apaixonada por ele, Altisidora 

compõe uma canção em que expõe todo o seu sentimento pelo cavaleiro. Porém, o que 

devia ser uma balada romântica, se apresenta ao leitor de forma cômica ao passo que ela 

vai cantando versos que trazem estrofes hilárias como: "Pode muito bem Dulcineia,/ 

donzela sã e gorducha,/ orgulhar-se de que domou/ um tigre, uma fera brava." E ainda: 

"Oh, quem se visse em teus braços/ ou, emtão, ao lado de tua cama,/ coçando-te tua 

cabeça/ e te tirando caspa!" (CERVANTES, v. 2, cap. XLIV, 2012, p. 383). 

 No trecho, Altisidora, embora seja uma criada, mostra um dote que vai além de 

sua condição, pois, além de compor uma canção  mesmo que seja cômica , ela 

também mostra-se hábil ao tocar harpa, um instrumento que não condiz com a camada 

mais popular da sociedade, porém, não seria de se estranhar uma atriz  no caso 

representando uma zagna da commedia dell'arte  ser capaz de executar tal função. 

Assim como uma zagna na estrutura da commedia dell'arte, Altisidora tem uma função 

cômica ao lado de dom Quixote, já que Sancho  o zanni que era responsável por esse 

posto na obra  havia se despedido de seu amo para se tornar governador da ilha que o 

duque havia lhe concedido. Inclusive, há um preâmbulo da trama para o leitor que está 

prestes a acontecer, em que Cervantes deixa claro que seu intuito exclusivo é o riso. 

 

Deixa, leitor amável, o bom Sancho ir em paz e em boa hora e espera 

dois bocados de riso que irão te causar ao saber como se portou no 

cargo. Enquanto isso, presta atenção ao que aconteceu a seu amo 

                                                
203 CERVANTES. Dom Quixote, v. 2, cap. XLIV, 2012, p. 381-382. 
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naquela noite, que, se não rires com isso, pelo menos abrirá os lábios 

com uma risada de macaca, porque as façanhas de dom Quixote 

devem ser celebradas ou com admiração ou com riso.204 

 

 Ao anunciar que uma cena prestes a vir tem o intuito de provocar o riso, 

Cervantes prepara o campo para o leitor, ao colocá-lo em estado de alerta para esse 

divertimento. Da mesma forma, o espectador, ao assistir um espetáculo de commedia 

dell'arte, estava predisposto ao riso ou esperava por isso, já que a comicididade era, por 

assim dizer, o principal elemento desse gênero teatral. 

 Na sequência da história, o autor descreve a artimanha da aia a fim de manipular 

dom Quixote para que esse fizesse algum tipo de loucura digna do riso, a fim de divertir 

a plateia que estava presente no castelo e, consequentemente, ao leitor. Toda a trama e o 

seu resultado se seguem.  

 

Mal Altisidora viu dom Quixote, fingiu desmaiar, e sua amiga a 

amparou em seu colo e, muito apressada, ia lhe desabotoar. Dom 
Quixote, vendo isso, aproximou-se delas e disse: 

[...] 

 Minha senhora, mande que levem um alaúde a meu quarto esta 
noite, que consolarei como puder esta infeliz donzela, porque, quando 

o amor está começando, os desenganos costumam ser os melhores 

remédios. 

[...] quando deram as onze horas da noite, dom Quixote achou em seu 

quarto uma viola. Dedilhou-a, abriu a janela e percebeu que havia 

gente no jardim; depois de percorrer os trastos da viola e de afiná-la o 

melhor que pôde, limpou o peito e cuspiu e então, com uma voz rouca 

embora afinada, cantou a seguinte balada, que ele mesmo havia 

composto naquele dia [...].205 

 

 Percebe-se que a aia atinge o seu objetivo de proporcionar um divertido 

espetáculo aos que estavam presentes para apreciá-lo. Entre os espectadores, estavam o 

duque, a duquesa e, como não poderia deixar de ser, o leitor, principal espectador das 

aventuras do cavaleiro manchego. Como se pode perceber no trecho, dom Quixote não 

somente canta  a exemplo de Pantalone na imagem anterior (Figura 3)  como também 

compõe a canção que oferecerá à donzela que ele acredita lhe ter amor. Assim como a 

imagem do Recueil Fossard, retratando o Pantalone em um lazzi de commedia dell'arte, 

esta imagem cênica da faceta musical de dom Quixote foi ilustrada por Gustave Doré 

(Figura 4) entre as trezentos e setenta e cinco compostas para a obra de Miguel de 

Cervantes. 

                                                
204 Ibidem, p. 377-378. 
205 CERVANTES. Dom Quixote, v. 2, cap. XLVI, p. 397. 
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                         Figura 4 – Dom Quixote músico 

 
                                 Fonte: JUNIOR, 2005, p. 202. 

 

 Como se constata em alguns trechos, por mais que dom Quixote se considere um 

cavaleiro andante e assim se apresente, na maior parte da obra, ele demonstra um 

conhecimento erudito  a exemplo dos vecchi  em diversos assuntos e, nesse episódio 

específico, ele expõe um lado pouco explorado por Cervantes, uma veia artística que vai 

da composição à execução musical. Essas características, embora também não sejam 

muito exploradas entre os vecchi, estão muito presentes entre os comediantes dell'arte. 

 Ainda sobre as habilidades dos atores da commedia dell'arte, em outra gravura 

do Recueil (Figura 5), podem-se ver duas personagens tipo  um Harlequin juntamente 

com um Zany Corneto  fazendo cabriolas ou estripulias. Há de se notar que, para que 

um ator as execute, era necessário um preparo técnico e corporal. 

 

 

 

 



129 

 

          Figura 5 – Harlequin e Zany Corneto 

 
       Fonte: VÉLEZ-SAINZ, 2000, p. 46. 

 

 Há de se notar que, enquanto o Harlequin veste uma roupa característica de seu 

tipo dentro da commedia dell'arte, o Zany Corneto está com uma vestimenta em estilo 

rural, muito parecido com as de Sancho na obra. Vélez-Sainz
206

 lembra algumas 

passagens de Dom Quixote em que se vê a presença de cabriolas feitas por personagens 

diversas, inclusive pelos dois protagonistas, em momentos distintos da obra.  

 Na primeira passagem, há os disparates feitos por dom Quixote em honra de 

Dulcineia, que Sancho deveria assistir, a fim de transmitir à amada todas as loucuras 

que seu amo andava fazendo para que ela soubesse de seu amor. 

 

E, despindo as calças a toda pressa, ficou só de camisa e em seguida, sem 

mais nem menos, deu duas cabriolas e dois saltos com a cabeça para baixo e 

os pés para cima, mostrando coisas que Sancho, para não ver, virou as rédeas 

de Rocinante e se deu por satisfeito [...]207 

 

                                                
206 VÉLEZ-SAINZ. El Recueil Fossard, la compañia de los Gelosi y la génesis de Don Quijote, 2000, p. 

42-43. 
207 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. XXV, 2012, p. 306-307. 
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 Os movimentos feitos por dom Quixote, principalmente o fato de estar de 

"cabeça para baixo e os pés para cima", são idênticos aos feitos pelo Harlequin na 

gravura do Recueil. Embora a figura representada seja um Arlequin  tipo muito astuto 

dentro da commedia  é bom ressaltar a afirmação de Barni sobre a personagem tipo 

Pantalone que, assim como dom Quixote, é uma figura mais velha (vecchi).
208

 

 Além de se relacionar à imagem do Recueil Fossard (Figura5), a afirmação 

anterior de Roberta Barni também se refere à passagem da obra citada, em que dom 

Quixote faz as loucuras para que Sancho assista. Essa cena foi eternizada nas imagens 

criadas por Gustave Doré, nas quais se pode ver a representação imagética do texto 

cervantino. 

 

                          Figura 6 - Loucuras de dom Quixote para Sancho 

 
                          Fonte: JUNIOR, 2005, p. 74. 

 

                                                
208 Como visto na citação 162 da página 111. 
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 Nota-se que a imagem criada por Doré (Figura 6) dialoga com a gravura do 

Recueil Fossard (Figura 5), e com o que afirma Roberta Barni sobre o fato de o 

Pantalone ser ágil e estar em ritmo frenético junto ao zanni  nesse caso, representado 

por Sancho Pança. 

 Em outra passagem, Sancho demonstra a sua felicidade extrema ao ver a 

possibilidade de seu amo se casar com uma rainha e, dessa forma, lhe conceder um 

reino que possa governar. 

 

[...]  Por Deus que a rainha não é de se jogar fora! Assim fossem as 
pulgas de minha cama! 

E, dizendo isso, deu duas cabriolas, com mostras de grande 

contentamento, e depois foi pegar as rédeas da mula de Doroteia, 

fazendo-a se deter.209 

 

 Nessa passagem da obra, ao fazer as referidas cabriolas de contentamento, 

Sancho está junto ao seu amo e, também, ao padre e à Doroteia. Com base nessas 

referências, é possível relacionar o trecho com outra gravura do Recueil (Figura 7),  na 

qual se vê o zanni Francatripa fazendo algumas proezas. 

 

                        Figura 7 – Francatripa 

 
                      Fonte: VÉLEZ-SAINZ, 2000, p. 49. 

                                                
209 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. XXX, 2012, p. 373. 
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 A partir dessa imagem, é possível perceber que, além de estar fazendo cabriolas, 

do modo como a narrativa apresenta Sancho, Francatripa se utiliza do Capitan 

Cocodrillo, seu amo, para executar o movimento. Ele ainda se encontra na presença do 

Pantalon di Bensongnosi, e de la dona Isabella. Nesse caso, se pode relacionar a figura 

do Capitan Cocodrillo com a de dom Quixote, ambos são amos e representam a valentia 

do soldado espanhol. Outra relação entre personagens pode ser a do Pantalon com o 

padre e a de Doroteia, muito próxima da enamorada Isabella. 

 Embora seja possível fazer conexões cênicas entre as passagens de Dom Quixote 

e essas gravuras do Recueil Fossard, há uma, especificamente, que chama mais a 

atenção pela fantástica similaridade com a criação de Cervantes. Na coleção, há uma 

gravura de um Arlequin montado sobre uma mula, denominada por Vélez-Sainz de 

Chevalier errant (Figura 8). 

 

 Figura 8 – Cavaleiro errante 

 
 Fonte: VÉLEZ-SAINZ, 2000, p. 45. 
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 As similaridades com dom Quixote são tão grandes que devem ser analisadas 

por partes; começando pela legenda dessa imagem, com a seguinte inscrição: 

 

Pois tenho como elmo esta panela de ferro 

E esta armadura às costas, montado em minha mula 

Quero, como Hércules, combater todo o inferno 

Por manter a beleza de minha querida amante:  

a bela Francisquina é meu coração e meu bem 

é minha felicidade, é minha única esperança 

Para consegui-la empregarei a meus amigos, meus meios 

E minha força em cima para dar um golpe de lança  
não faltará depois o fio de minha espada 

Como cavaleiro andante e da távola redonda 

Apaixonado até o fundo para que não se diga 

que haja ninguém como Arlequín para triunfar no mundo.210 

 

 Na legenda, está a apresentação do Arlequin em seu amor por Francisquina, por 

quem se tornara cavaleiro; porém, a exemplo de dom Quixote, todo o aparato que 

arruma para que o reconheçam como tal é precário: a panela como elmo e a mula ao 

invés de um cavalo.  

 Sobre a imagem, Vélez-Sainz faz a seguinte reflexão: "apesar de serem ambas 

personagens uma deformação da figura literária dos cavaleiros andantes, recordemos 

que Cervantes parodia o amor cortês nos mesmos termos que se descrevem na 

gravura"
211

 (VÉLEZ-SAINZ, 2000, p. 36, tradução minha). Assim como o Arlequin tem 

uma grande devoção à sua amada Francisquina, dom Quixote também vive por realizar 

grandes feitos em honra à sua senhora Dulcineia del Toboso. Vélez-Sainz chama 

atenção para duas passagens na obra cervantina bem similares à narrativa do Arlequin à 

Francisquina (VÉLEZ-SAINZ, 2000, p. 36). Na primeira, dom Quixote exalta a beleza 

sem par de Dulcineia, logo após "reparar uma afronta", dizendo: " Bem podes te 

chamar feliz acima de quantas hoje vivem sobre a terra, oh, Dulcineia del Toboso, a 

mais bela entre as belas!" (CERVANTES, v. 1, cap. IV, p. 85). A segunda referência se 

dá quando dom Quixote está sendo levado para casa por um vizinho seu, Pedro Alonso, 

                                                
210 VÉLEZ-SAINZ. El Recueil Fossard, la compañia de los Gelosi y la génesis de Don Quijote, 2000, p. 
35-36, tradução minha. "Puis que i’ay pour armet ce braue pot de fer,/Erce harnois en dos, monte sur mon 

anesse / Ie veux côme Hercules Assaillir tout l’êser, / Soutenât la beautê de ma chere Maistresse. / La 

belle Frâcisquine esr mon coeur & mon bien, C’est ma felicite, c’est ma seule esperance, / Pour lauoir 

i’emploiray mes amis, mon moyen, / Et ma force au sur plus en tirant coup de lance. / Le tranchant de 

l’espee, apres ne manquera, / En chevalier errant, & de la table ronde, / Amoureux ius qu’au cul: si bien 

que l’on dira, / Qu’il n’est qu’vn Harlequî pour triôpher au môde." 
211 "Aparte de ser ambos personajes una deformación de la figura literaria de los caballeros andantes, 

recordemos que Cervantes parodia el amor cortés en los mismos términos que se describen en el 

grabado." 
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após ser atacado a pauladas por um rapaz mercador, e no trajeto vai tendo devaneios, os 

quais atribui às pessoas que ele conhece, inclusive ao seu salvador, nomes de 

personagens dos romances. Em seu discurso ele diz: " Saiba vossa mercê, senhor dom 

Rodrigo de Narváez, que esta famosa Xarifa de que falei é agora a linda Dulcineia del 

Toboso, por quem eu fiz, faço e farei as maiores proezas de cavalaria que se viram, 

veem ou verão no mundo" (CERVANTES, v. 1, cap. IV, p. 91). O discurso de dom 

Quixote, afirmando que fez, faz e fará as maiores proezas por Dulcineia é muito 

próximo ao de Arlequin quando diz que para conseguir Francisquina irá empregar a 

seus amigos seus meios, quer dizer, usará os meios que estiverem em seu caminho para 

conseguir o amor dessa mulher. 

 Porém, a similitude que mais impressiona, e sobre a qual Vélez-Sainz 

juntamente com Stephen Busi e Augustin Redondo chamam atenção, está relacionada 

ao primeiro capítulo de Dom Quixote, no qual Cervantes introduz a personagem do 

fidalgo Alonso Quijana, diretamente ligado à gravura do Cavaleiro errante (VÉLEZ-

SAINZ, 2000, p. 35). A narrativa do autor expõe o seguinte: 

 

Em um lugar de la Mancha, de cujo nome não quero recordar-me, não 

há muito tempo que vivia um fidalgo dos de lança em cabide, 

adarga antiga, rocim magro e galgo corredor. Uma panela de algo 
mais vaca que carneiro, salpicão nas demais noites, duelos e 

quebrantos aos sábados [...]212  

 

 A descrição de Cervantes, como sugere Vélez-Sainz junto com outros autores, 

para a personagem principal de sua obra, é quase idêntica à gravura do Cavaleiro 

errante do Recueil Fossard, mostrada anteriormente. Percebe-se que o Arlequin da 

imagem está montado em uma mula, enquanto que o Rocinante de dom Quixote é um 

rocim magro, assim por dizer um “pangaré”. As duas personagens empunham uma 

lança astiada  lanza en astillero, escreve Cervantes. O Arlequin possui uma panela de 

ferro na cabeça lhe servindo como elmo e na narrativa cervantina se fala de "uma panela 

de algo mais vaca que carneiro". É bom lembrar, ainda, que no capítulo XXI acontece a 

aventura do elmo de Mambrino, quando dom Quixote se utiliza de uma bacia de 

barbeiro como se fosse um elmo encantado para se proteger.  

                                                
212 CERVANTES. Don Quijote, cap. I, 2004, p. 27, grifos do autor, tradução minha. "En un lugar de la 

Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza 

en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón 

las más noches, duelos e quebrantos los sábados [...]" 
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Dando sequência à comparação entre as imagens, a adarga, a qual Cervantes se 

refere, é uma espécie de escudo côncavo similar ao que o Arlequin utiliza nas costas 

como se fizesse parte da armadura. Por fim, se diz que o fidalgo Alonso Quijana possuía 

um galgo corredor, sendo ele uma raça de cachorro comum na Espanha utilizada para a 

caça e, também, em corridas de cães. Nota-se que em seu trajeto cavaleiresco o 

Arlequin é acompanhado por um cachorro. Com todos esses elementos, a imagem 

cênica do Cavaleiro Errante é a gravura do Recueil Fossard que mais se aproxima da 

obra, ocupando quase toda a introdução do primeiro capítulo de Dom Quixote.  

Há, ainda, outra imagem (Figura 9), feita por Gustave Doré, na qual ele 

representa todos os elementos da narrativa inicial em que se evidenciam os elementos 

da figura do Cavaleiro Errante do Recueil Fossard. 

 

   Figura 9 – Limpando as armas 

 

   Fonte: JUNIOR, 2005, p. 21. 

 

 Na imagem de Doré (Figura 9) se veem vários elementos que estão tanto na 

gravura do recueil (Figura 8) como na descrição de Cervantes, tais como o rocim magro 

e o galgo corredor (representado pelos dois cães); a armadura e a espada que serão 
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utilizadas para afirmá-lo como um autêntico cavaleiro andante. Há de notar que a 

imagem de Doré se refere à preparação da primeira saída, mostrando a precariede do 

fidalgo que prepara sua vestimenta, ao modo do teatro. É tudo bem precário e pode-se 

ver o anti-herói da encenação. 

 Como já visto, o Recueil, em sua origem, teve a função de reproduzir imagens 

cênicas de festejos e eventos que documentassem sua época, propiciando ainda um 

registro, uma espécie de catálogo. Pode-se dizer que ele alcançou o seu duplo objetivo. 

De qualquer forma, parece ter influenciado Cervantes, ou boa parte de seu imaginário, 

uma vez que parece que o Recueil Fossard acaba por contribuir para a construção de 

personagens e de situações da cena literária. Esse documento imagético, além de ser 

uma fonte iconográfica da teatralidade, não apenas por trazer a representação de ações 

cênicas, parece ter sido capaz de influenciar essa escrita cênica e literária. 
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4 O ENTREMEZ LOS ROMANCES – PRIMÓRDIOS DE DOM QUIXOTE 

 

 A ação é uma das principais características do teatro no que se refere às imagens 

em cena, ou à encenação teatral. É através dela que o espectador acompanha o 

desenvolvimento da narrativa, de forma que possa atribuir sentidos àquilo que observa. 

Como já visto, essa força da ação cênica  o que se vê  não é atribuída apenas na 

presença de um ator, ela pode estar em uma ação cotidiana, em uma imagem impressa e 

até mesmo em uma escrita literária. 

A escrita, inclusive, é uma dimensão importante na história do teatro, mesmo 

após o surgimento do teatro denominado como pós-dramático
213

, bem como o drama 

ainda é presente no gênero teatral. A literatura também continua sendo propulsora de 

teatralidades, principalmente no que tange à composição cênica para o ator, antes dos 

exercícios de encenação. É muitas das vezes através da dramaturgia textual que o ator 

vai perceber as nuances da narrativa ou da personagem que irá interpretar, propostas 

tanto pelo dramaturgo, quanto por meio do seu olhar particular, ao inferir suas 

impressões pessoais nas construções cênicas. Assim, se tornaram comuns os caminhos 

que vão da ação ao texto e vice-versa. 

 Sendo assim, não é de se estranhar que Cervantes, ao dar início à composição de 

sua mais famosa obra, tenha se utilizado do gênero dramático como sua fonte de 

criação; dessa forma, trazendo outros traços de teatralidade para a sua escrita, 

especialmente em uma época em que essas distinções de gêneros artísticos não eram tão 

precisas. Um texto dramático específico, classificado como entremez, é tido como uma 

das fontes utilizadas por Cervantes para criar a história do Cavaleiro da Triste Figura e 

é sobre a construção dessa narrativa curta que se irá relacionar as passagens e suas 

similitudes em Dom Quixote. 

 Embora não seja datado e nem haja referências de quem seja o seu autor, o 

entremez Los Romances é considerado uma provável fonte usada por Miguel de 

Cervantes para escrever os sete primeiros capítulos de Dom Quixote. Sendo assim, são 

                                                
213 "Pode-se então descrever assim o teatro pós-dramático: os membros ou ramos do organismo 

dramático, embora como um material morto, ainda estão presentes e constituem o espaço de uma 

lembrança ‘em irrupção’. Também o prefixo ‘pós’ no termo ‘pós-moderno’, no qual é mais do que uma 

mera senha, indica que uma cultura ou prática artística saiu do horizonte do moderno, antes obviamente 

válido, mas ainda tem algum tipo de relação com ele: de negação, contestação, libertação ou talvez apenas 

divergência, com o reconhecimento lúdico de que algo é possível para além desse horizonte. [...] Portanto, 

‘teatro pós-dramático’ supõe a presença, a readmissão e a continuidade das velhas estéticas, incluindo 

aquelas que já tinham dispensado a ideia dramática no plano do texto ou teatro. A arte não pode se 

desenvolver sem estabelecer relações com formas anteriores" (LEHMANN, 2007, p. 34). 
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relacionados, primeiramente, os pontos coincidentes que ligam essas obras e, em 

seguida, argumentos que indicam que o entremez Los Romances foi escrito antes da 

obra de Miguel de Cervantes. 

 

4.1 Uma inspiração para Cervantes 

 

 Há uma série de coincidentes indícios no referido entremez e em Dom Quixote, 

o que demonstraria o quanto Cervantes conhecia dessa escrita "teatral" que se tornara 

uma das principais fontes de material para iniciar sua obra. Para se entender melhor do 

que se trata a escrita classificada como entremez, há a definição do termo no Dicionário 

de Termos Literários de Massaud Moisés. 

 

[...] consistia em breves encenações de jograis ou bufões, realizadas 

entre um prato e outro dos banquetes fidalgos da Idade Média. [...] 

Mais tarde, na Espanha o termo passou a designar toda peça curta, em 

um ato, representada ao fim do primeiro e do segundo ato de peças 

longas, fossem comédias, fossem autos sacramentais. Em voga desde 

os fins do século XVI até meados do século XVIII [...] os entremezes, 

apesar de seu "realismo tão mundano e profano", gozavam do aplauso 

da aristocracia espanhola; "a cena popular foi, entretanto, o autêntico 

viveiro e terreno de cultivo dos entremezes" (Pfandl 1952: 497).214 

 

 O entremez tem como principal característica, então, ser uma peça curta, 

diferentemente da principal atração em uma apresentação teatral. O fato de ser uma 

forte manifestação no final do século XVI contribuiu para que Cervantes a tenha 

conhecido antes de compor sua obra, principalmente se se pensar que os entremezes 

eram comuns na Espanha, como afirmou Moisés, junto à aristocracia e ao povo. A 

definição ainda acrescenta, ao citar Ludwig Pfandl, que o entremez tem como berço a 

"cena popular", manifestação expressiva presente em Dom Quixote. Ramón Menendez 

Pidal atribui neste aspecto popular, um elemento constitutivo para Cervantes, algo 

diretamente ligado com suas raízes espanholas. 

 

[...] Cervantes, ao se propor satirizar as cavalarias em prosa, não ia 

escrever um poema, e sim uma obra em prosa, uma novela, o que lhe 

leva a outro mundo artístico muito diverso do dos italianos. Portanto, 

Cervantes não buscou a fonte primeira de sua inspiração nas obras 

destes, elevados em artifícios e primores de esforço monumental, e 

                                                
214 MOISÉS. Dicionário de Termos Literários, 2004, p. 148. 
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sim que a buscou, seguindo instintos de sua raça espanhola, em uma 

literatura mais simples, mais popular que aquela.215 

  

 Vê-se, então, que Cervantes, como escreve Menéndez Pidal, não se apoia 

somente na erudição italiana  romances de cavalaria, commedia dell'arte, Recueil 

Fossard . Na construção de seu romance para escrever sua obra, também trabalha mais 

próximo de suas origens hispânicas, uma vez que dialoga com várias narrativas entre o 

erudito e o popular, em conotações diferentes da atualidade, como é o caso do entremez.  

 Já no prólogo da obra, Cervantes cria um suposto diálogo fictício, entre ele e um 

amigo (sem citar o nome), sobre a pretensão de Dom Quixote ser acessível aos leitores. 

Nesse diálogo, o amigo vai indicando como pensa que deveria ser a clareza da escrita 

desse livro e, em um determinado momento, ele afirma: 

 

[...] como essa vossa escrita não deseja mais que desbancar a 

autoridade e a aceitação que os livros de cavalaria têm no mundo e no 

gosto do povo, não careceis de andar mendigando frases de filósofos, 

conselhos da Sagrada Escritura, fábulas de poetas, orações de 
retóricos, milagres de santos, mas sim procurar que, sem pompa, com 

palavras expressivas, honestas e bem colocadas, vossas sentenças e 

proposições saiam sonoras e festivas, pintando vossa intenção em tudo 

que alcançardes e for possível, dando a entender vossos conceitos sem 

emaranhá-los e obscurecê-los.216 

 

 Toda essa argumentação metalinguística do prólogo afirma Dom Quixote como 

uma obra que pretende ser prazerosa e divertida para o leitor, contendo formas 

expressivas e compreensíveis a todos. Se se considerar esse caráter como estruturante da 

obra ao associá-lo às raízes hispânicas do autor, não seria de se admirar que Cervantes 

estivesse em contato com uma escrita teatral muito comum em sua época, como é o caso 

do entremez, esse gênero de teatro curto, com uma estrutura de fácil compreensão, a fim 

de divertir o espectador. 

 Outro aspecto que insere o entremez como manifestação da cultura popular é o 

fato de ocorrer entre as apresentações de espetáculos mais longos e sérios, como 

apresenta Pfandl, sendo citado por Moisés. 

 

                                                
215 MENÉNDEZ PIDAL. Un aspecto de la elaboración del Quijote, 1964, p. 13, tradução minha. "[...] 

Cervantes, al proponerse satirizar las caballerías en prosa, no iba a escribir un poema, sino una obra 

prosística, una novela, lo cual le lleva a otro mundo artístico muy diverso del de los italianos. Por tanto, 

Cervantes no buscó la fuente primera de su inspiración en las obras de éstos, encumbrados en artificios y 

primores de esfuerzo monumental, sino que la buscó, siguiendo instintos de su raza española, en una 

literatura más llana, más popular que aquélla." 
216 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, prólogo, 2012, p. 47. 
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Intercalando-se em representações demoradas, os entremezes 

funcionavam como períodos de repouso para os espectadores e 

figurantes; e, refletindo a própria antinomia do mundo barroco, 

‘também serviam de distração, pondo o cômico junto à seriedade, o 

riso alegre ao lado das lágrimas’.217 

 

 Para o autor, então, o entremez é um gênero teatral cômico, como uma ponte 

para o uso popular, justamente por ser uma distração em que a leveza cômica 

balancearia a seriedade e a duração do espetáculo principal. De acordo com a definição 

da enciclopédia Cervantina citada por Marjorie Jordan, o entremez tinha uma função 

específica: "[...] divertir e alegrar o auditório" (JORDAN, 2012, p. 3). De tal forma é 

muito provável que Miguel de Cervantes tenha recorrido a esse gênero teatral buscando 

alguma fonte de inspiração que trouxesse diversão e comicidade para seu leitor. Talvez 

tenha sido esse um dos aspectos que influenciaram a popularidade de sua obra. 

 Vale ressaltar também que Cervantes não só era conhecedor desse gênero teatral 

– o entremez – como também fora um dos principais escritores desse estilo de 

dramaturgia, juntamente com outros: "[...] Lope de Vega, Luis de Góngora, Luis 

Quiñones Benavente" (JORDAN, 2012, p. 3). A importância de Cervantes nessa área 

literária-teatral é tão grande que, de acordo com Pfandl, ao ser citado por Massaud 

Moisés, as oito peças desse gênero que escreveu são incomparáveis. Assim, ele compara 

a produção de Cervantes nessa área: "[...] não foram igualadas, nem mesmo superadas 

por nenhum dos entremezistas posteriores [...]" (MOISÉS, 2004, p. 148). Toda essa 

experiência fez com que o autor de Dom Quixote soubesse utilizar os elementos desse 

gênero para escrever o início de seu romance em prosa, agradando e divertindo, ao 

máximo, seus leitores, tornando-o tão popular como haviam se tornado os entremezes. 

 Marjorie Jordan apresenta a estrutura das personagens características do 

entremez conforme fora popularizado na Espanha da seguinte maneira: 

 

 

 Personagens 

- O bobo: também chamado simples. O bobo é muitas vezes a vítima 

de engano ou de sua própria condição. 

 

"Cavaleiro, 

Por minha fé lhe digo a verdade: 

Filho sou do rei de Dacia, 

Sou seu filho carnal. 

A rainha dona Armelina 
É minha mãe natural; 

                                                
217 PFANDL, 1952, p. 488, apud MOISÉS. Dicionário de Termos Literários, 2004, p. 148. 
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A linda infanta Sevilla 

É minha esposa, outro que tal." (v.349-355)218  

 

- Os xerifes: em geral, estas personagens são caracterizadas por seus 

surdos ouvidos e cegos olhos ante às pessoas mal-intencionadas que o 

suborna. 

- O sacristão: muitas vezes está associado com as mulheres. Além do 

quê, é representado como um homem mais rico que seu oposto: o 

soldado. 
 

"Simocho: Desça do cavalo 

e o que fizeste pague-me! 

Toma Simocho a lança e dá pauladas em Bartolo e jogando-o ao 

chão, e sai correndo. 

Bartolo: Ah cruel fortuna perversa! 

A penas posso mover-me." (v.270-273) 

 

- O médico: é uma das personagens mais atacadas nos entremezes, 

sobretudo por causa de seus medicamentos com efeitos negativos ou 

pelos meios pobres de curar que parecem desconfiados. 
- Os criados: aparecem como pessoas rudes e estúpidas. 

 

"Bandurrio: Pois vamos metê-lo na cama, 

Que o louco dormindo amansa." (v.432-433) 

 

"Bandurrio: Com a pressa que saimos 

Bartolo e eu do lugar, 

Para irmos embarcar, 

No monte nos perdemos. 

Ele vem atrás; eu não acho 

Qualquer caminho ou beco" (v.194-199) 
 

- O poeta: é muito pobre e tem a mania de transformar todas suas 

palavras em versos. 

- O marido: é apresentado como enganado, corno, zombado e 

ciumento. 

- O boticário: era eventualmente acusado de envenenar as pessoas. Em 

seus discursos quase sempre cita argumentos baseados na medicina. 

 

 Prosa ou verso 

- Século XVI: Lope de Rueda impõe a prosa como norma. 

- Século XVII: enfoque satírico frente à prosa costumbrista219. 

- Primeiros versos utilizados: versos líricos. 
- Duas formas mais adequadas ao tom cômico: 

  1) O hendecassílabo 

  2) O romance 

- A partir de 1620, quase nenhum entremez é escrito em prosa. 220 

                                                
218 Todos os trechos citados são referentes ao entremez los Romances. 
219 "Se dá o nome de costumbrista aos literatos espanhóis que, até 1835, se distinguiram na pintura dos 

costumes sociais. O costumbrismo é um movimento estilístico sem os extremos do romantismo e que 

necessita de análise crítico social do realismo, muito próprio do século XIX no que se destacam os 

aspectos e tipos da vida diária local em uma maneira complacente, exaltando os traços típicos regionais. É 

próprio de autores burgueses que se sentem orgulhosos de sua terra e não querem entrar em conflito com 

nenhuma questão social" (FERNÁNDEZ LÓPEZ, s/d, tradução minha). 
220

 JORDAN. El entremés de los romances, 2012, p. 3-4, tradução minha. "Personajes - El bobo: también 

llamado simple. El bobo suele ser la victima de los engaños o de su propia condición. «Caballero, Por mi 

fe os digo verdad: Hijo soy del  ey de Dacia, Hijo soy suyo carnal. La reina doña Armelina Es mi madre 

natural; La linda infanta Sevilla Es mi esposa, otro que tal». (v.349-355) - Los alguaciles: en general, 

estos personajes son caracterizados por sus sordos oídos y ciegos ojos ante la gente malintencionada que 
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 Esse formato apresentado por Marjorie Jordan é o básico utilizado para a 

composição de entremezes, variando apenas na forma que é escrito (prosa ou verso), de 

acordo com o período em que foi criado, e tem como característica, como já visto 

anteriormente, a comicidade. 

 Cervantes parece ter desenvolvido a personalidade de suas duas principais 

personagens com base nessas características apresentadas anteriormente. Percebe-se que 

a figura de dom Quixote na história se assemelha à do bobo na estrutura do entremez e, 

assim como ele, é enganado pelas demais personagens da novela, além de ser vítima 

também de sua "própria condição", como indicado na pesquisa de Marjorie Jordan. Ou 

seja, quando Alonso Quijana se proclama cavaleiro andante em um mundo onde tais 

figuras são apenas fantasia literária, acaba por se expor perante seus conterrâneos como 

um louco, assim como também perante seus leitores e estudiosos. 

 Para exemplificar a característica apontada por Marjorie Jordan, segue um trecho 

em que Sancho, durante um solilóquio, faz um plano para enganar dom Quixote 

forjando um feitiço em que, supostamente, sua amada Dulcineia estaria envolvida. 

 

Então, sendo ele louco do jeito que é e de loucura que na maioria das 

vezes toma umas coisas por outras, julga o branco por preto e o preto 

por branco, como quando disse que os moinhos de vento eram 

gigantes, as mulas dos religiosos dromedários, os rebanhos de 

carneiros exércitos de inimigos e muitas outras coisas desse teor, não 

será difícil fazer com que acredite que uma camponesa, a primeira 

com quem eu topar por aqui, é a senhora Dulcineia. [...] talvez pense, 

como imagino, que algum mago perverso desses que ele diz ser seu 

inimigo terá mudado a aparência de Dulcineia, para lhe causar dano e 

sofrimento.221 

 

                                                                                                                                          
los soborna. - El sacristán: muchas veces se vincula con las mujeres. Además, se lo presenta como un 

hombre más rico que su opuesto: el soldado. «Simocho: ¡Descabalgad del caballo Y lo que hicistes 

pagadme! Toma Simocho la lanza y dale a Bartolo de palos y tiéndele en el suelo, y base corriendo. 

Bartolo: ¡Ah cruel fortuna proterva! A penas puedo moverme.» (v. 270-273) - El médico: es uno de los 

personajes más atacados en los entremeses sobre todo a causa de sus medicamentos con efectos negativos 

o con sus pobres medios de curación que parecen desconfiados. - Los criados: aparecen como gente ruda 

y atontada. «Bandurrio: Pues metámosle a acostar, Que el loco durmiendo amansa.» (v.432-433) 
«Bandurrio: Con la priesa que salimos Bartolo y yo del lugar, Para irnos a embarcar, En el monte nos 

perdimos. El viene atrá; yo no hallo Senda alguna ni vereda» (v.194-199) - El poeta: es muy pobre y tiene 

la manía de cambiar todas sus palabras en versos. - El marido: se lo presenta como engañado, cornudo, 

burlado y celoso. - El boticario: era a menudo acusado de envenenar a la gente. En sus discursos cita casi 

siempre argumentos basados en la medicina. Prosa o verso - Siglo XVI: Lope de Rueda impone la prosa 

como norma. - Siglo XVII: enfoque satírico frente a la prosa costumbrista. - Primeros versos utilizados: 

versos líricos. - Dos formas más adecuadas a la tonalidad cómica: 1) El endecasílabo 2) El romance - A 

partir de 1620, casi ningún entremés se escribe en prosa." 
221 CERVANTES. Dom Quixote, v. 2, cap. X, 2012, p. 84. 
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 Percebe-se que Sancho se aproveita da própria condição em que dom Quixote se 

coloca  crente nos códigos criados pelos romances de cavalaria  para o enganar. Ao 

elaborar toda essa trama, Sancho entra no jogo cênico imposto por dom Quixote já no 

início da obra, de forma tal que ele consegue, com êxito, atingir seu propósito, como se 

pode ver. 

 

 Sancho, viste como sou malquisto pelos magos? E olha até onde vai 
a malícia deles e a aversão que me têm, pois trataram de me privar da 

alegria que poderia me dar ver minha senhora em pessoa. Enfim, eu 

nasci para exemplo de desgraçados e para ser o alvo onde fazem mira 

e atiram as flechas da má sorte. E deves reparar também, Sancho, que 

esses traidores não se contentaram apenas em transformá-la numa 

figura tão baixa e tão feia como a daquela camponesa, e ainda lhe 

tiraram o que é tão seu e próprio das senhoras de sua condição, que é 

cheirar bem, por andar sempre entre âmbares e entre flores. Porque te 

garanto, Sancho, que, quando ajudei Dulcineia a montar na hacaneia, 

conforme tu dizes, pois a mim pareceu uma burrinha, senti um cheiro 
de alho cru que me atarantou e envenenou a alma.222 

 

 O embuste criado por Sancho só é possível porque dom Quixote se coloca nessa 

narrativa, nesse jogo cênico, ao transformar as realidades de forma coerente com os 

códigos dos romances de cavalaria, comparando-se ao “bobo” do entremez, por essa 

característica principal: ser vítima dos desenganos de sua própria condição. 

 Já Sancho Pança está mais próximo da figura dos criados na estrutura dramática 

dos entremezes, pois, como sintetiza Marjorie Jordan, eles são "rudes e tontos", bem 

próximo do escudeiro: um criado simples, rude, fiel ao seu amo e, muitas vezes, é tão 

tonto que beira a inocência. Um exemplo disso é quando Sancho pede a dom Quixote 

um salário para se tornar seu escudeiro ao que o segundo lhe responde que tal coisa não 

poderia fazer: "[...] eu li todas ou a maioria dessas histórias e não me lembro de ter visto 

que algum cavaleiro andante tenha dado salário a seu escudeiro" (CERVANTES, v. 2, 

cap. VII, 2012, p. 62). Em seguida, dom Quixote afirma que, caso ele não queira 

continuar escudeiro, visto que não receberá salário algum por seus serviços, "[...] não 

faltarão escudeiros mais obedientes, mais solícitos, e menos maçantes e faladores como 

vós" (CERVANTES, v. 2, cap. VII, 2012, p. 63). Em várias conversações com dom 

Quixote, Sancho responde com os olhos cheios de lágrimas, como no exemplo a seguir. 

 

 Sim, eu me digno  respondeu Sancho, enternecido, com os olhos 

cheios de lágrimas.  Não se dirá de mim, meu senhor, que cuspo no 
prato em que comi, mas que não venho de família mal-agradecida, 

                                                
222 Ibidem, 88. 
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pois todo mundo, especialmente em minha terra, sabe quem foram os 

Panças, de quem eu descendo. Mais ainda assim, percebi e 

compreendi, graças a muitos e bons atos e melhores palavras, o desejo 

que vossa mercê tem de me favorecer. [...] Assim, não há mais que 

fazer fora o que vossa mercê ordene em seu testamento, com seu 

codicilo, de modo que não possa ser refogado, e botemos logo o pé na 

estrada, para que não padeça a alma do senhor Sansão, que diz que sua 

consciência lhe dita que persuada vossa mercê a sair pela terceira vez 

mundo afora; e eu me ofereço de novo para servir vossa mercê fiel e 
lealmente, tão bem ou melhor que quantos escudeiros já serviram a 

cavaleiros andantes nos tempos passados e presentes.223 

 

 O fato de Sancho não saber utilizar bem algumas expressões, como tão bem faz 

seu amo, trocando uma palavra por outra, mostra toda a sua rudez e simplicidade, além 

do quê, acompanhar uma pessoa que se diz cavaleiro andante com a esperança de ser 

recompensado com o governo de uma ilha, é algo muito característico de pessoas pouco 

razoáveis ou "tontas". Todo esse pensamento é similar ao que tem o bacharel Sansão 

Carrasco, sobrinho do padre, presente durante a conversa entre amo e criado e já 

conhecedor das famosas aventuras do cavaleiro e seu escudeiro. 

 

O bacharel ficou surpreso com o teor e a forma da fala de Sancho 

Pança, pois, apesar de ter lido a primeira história de seu amo, nunca 

acreditou que era tão divertido como lá o pintavam; mas, ouvindo-o 

dizer agora que o testamento e o codicilo não podiam ser refogados, 

em vez de revogados, acreditou em tudo o que tinha lido e o 

reconheceu como um dos mais solenes mentecaptos de nossa época, e 

disse a si mesmo que loucos assim como amo e criado ainda não 

tinham sido vistos.224 

 

 Sancho, ao seguir seu amo em suas aventuras, também vai sendo taxado  não 

da mesma forma que dom Quixote, que é considerado um louco ; vai sendo visto como 

um néscio ou estúpido por acreditar nos disparates do fidalgo. A afirmação de Sansão 

reconhecendo Sancho como "um dos mais solenes mentecaptos", vista anteriormente, 

vem sustentar a figura do escudeiro no quadro cênico pelas características dos criados, 

tendo em vista a estrutura dos entremezes, anteriormente apresentada conforme a autora 

Marjorie Jordan. 

 É bem provável que Miguel de Cervantes tenha se inspirado no entremez Los 

Romances para dar início à sua obra ou, mais precisamente, tenha se utilizado dele para 

criar os sete primeiros capítulos de Dom Quixote. Há indícios de que, embora 

conhecesse bem a estrutura que compõe os entremezes e tenha se tornado um dos 

                                                
223 CERVANTES. Dom Quixote, v. 2, cap. X, 2012, p. 64-65. 
224 Ibidem, 65. 
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melhores entremezistas de sua época, Los Romances não fora escrito com base em Dom 

Quixote e, sim, o inverso. De toda forma, Cervantes não teria construído sua obra toda 

com base no referido entremez, apenas utilizado alguns elementos na sua estrutura para 

lhe dar um direcionamento, especialmente nos primeiros sete capítulos. 

 Quem melhor defende essa perspectiva é o escritor Ramón Menéndez Pidal por 

se tratar do principal autor a tecer comparações entre o entremez Los Romances e Dom 

Quixote. Em seu trabalho intitulado Un aspecto de la elaboración del Quijote, 

publicado em 1920, elabora uma teoria sobre a obra de Miguel de Cervantes.
225

 Embora 

o principal autor utilizado para falar a esse respeito seja Menéndez Pidal, em alguns 

momentos também serão mencionados outros autores que abordam o assunto. 

 O entremez Los Romances narra a história de Bartolo, um lavrador que resolve ir 

à guerra após ter lido diversos romances como se pode ver no resumo feito por Marjorie 

Jordan. 

 

Ao princípio do entremez, Mari Crespa, mãe de Teresa, e Pero Tanto, 

um velho, falam sobre a notícia que receberam: Bartolo, marido de 
Teresa e protagonista da história, decidiu ir à guerra lutar contra a 

Inglaterra deixando assim sua mulher sozinha. Em efeito, Bartolo, um 

lavrador, enlouqueceu por ter lido diversos romances e quer imitar as 

ações dos grandes heróis de suas leituras acreditando ser um cavaleiro 

mourisco. Para iniciar sua aventura de cavaleiro andante é 

acompanhado por um criado chamado Bandurrio. Quando se despede 

de sua família e de sua esposa, esta última, sobrecarregada por sua 

partida, geme e explica que os dois haviam casado havia somente 

quatro dias. Mari Crespa propõe a sua filha buscar o pai de Bartolo 

para que tente trazer seu filho à razão. Depois desta primeira cena 

aparecem Dorotea, irmã de Bartolo, e Perico, irmão de Teresa. Os dois 
parecem gostar-se e, ao final do diálogo, decidem casar-se e terem 

filhos. A história regressa ao caso de Bartolo com seu criado 

Bandurrio. Este último explica que os dois se perderam no monte e 

que não sabe onde está seu amo. Bartolo, continuando sua viagem de 

herói, encontra um pastor chamado Simocho e uma pastora Marica. 

Esta parece ser assediada pelo pastor e Bartolo decide defendê-la desta 

injustiça. Desafia Simocho, que chama de ‘mouro’. Simocho não se 

assusta e, tomando a própria lança de Bartolo, o espanca. Bartolo, 

vencido, está estendido no chão e não pode mais se mover-se mais. 

Atribui a seu cavalo sua consequente derrota e recita o romance de 

Valdovinos que havia lido antes de iniciar sua aventura. Neste 

momento chegam Pero Tanto, o velho, Antón, o pai de Bartolo, e 
Teresa com sua mãe. Encontram Bartolo e lhe perguntam o que se 

passou. Este último, completamente enlouquecido por suas leituras de 

romances, acredita ser filho do rei de Dacia e não reconhece seu pai. 

Pero Tanto se dá conta da loucura de Bartolo porque recita coplas do 

Marquês de Mântua. Decidem levá-lo para casa para que possa 

                                                
225 "[...] o certo é que os primeiros episódios da novela foram concebidos por estímulo de uma obra de 

outra índole, um depreciado Entremez de los Romances [...]" (MENÉNDEZ PIDAL, 1964, p. 14, 

tradução minha). "[...] lo cierto es que los primeros episodios de la novela fueron concebidos por estímulo 

de una obra de otra índole, un despreciado Entremés de los Romances [...]" 
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descansar em sua cama. Chegando a casa, outra surpresa espera as 

personagens: Teresa surpreende seu irmão Perico e Dorotea, a irmã de 

Bartolo, fazendo amor. Por medo de desonrar a família, Pero Tanto 

decide organizar o casamento dos dois jovens. Então a celebração tem 

início imediatamente com músicos e bailes. O entremez termina com 

o despertar de Bartolo ouvindo a música e sua alusão à cidade de 

Tróia queimando-se. Todos gritam então a palavra «fogo!».226 

 

 No resumo feito por Marjorie Jordan, já se percebe um dos principais pontos  

senão o principal  presentes em Dom Quixote: a perda da razão da personagem 

principal, após ler diversos livros ou romances de cavalaria que narram feitos heróicos. 

Porém, os pontos em comum entre as duas obras vão muito além do que somente o 

enlouquecimento dado após tantas leituras cavalheirescas, como se pode conferir. 

 O título do entremez (Los Romances) faz referência a um tipo de literatura 

espanhola pela qual a personagem Bartolo tem admiração e resolve, após ler vários 

livros desse gênero, imitá-los. Segundo o Dicionário da Real Academia espanhola 

citado por Marjorie Jordan, a definição de romance é a seguinte: "O romance é uma 

combinação métrica de origem espanhola que consiste em repetir ao final de todos os 

versos pares uma mesma assonância e em não dar aos ímpares rima de nenhuma 

espécie"
227

 (JORDAN, 2012, p. 4, tradução minha). Sendo assim, o que se percebe é 

                                                
226 JORDAN. El entremés de los Romances, 2012, p. 2, tradução minha. Al principio del entremés, Mari 

Crespa, madre de Teresa, y Pero Tanto, un viejo, hablan sobre la noticia que han recibido: Bartolo, esposo 

de Teresa y protagonista de la historia, ha decidido irse a la guerra a luchar contra Inglaterra, dejando así 

a su mujer sola. En efecto, Bartolo, un labrador, ha enloquecido por haber leído demasiados romances y 

quiere imitar las acciones de los grandes héroes de sus lecturas, creyéndose un caballero morisco. Para 

iniciar su aventura de caballero andante, es acompañado por un criado llamado Bandurrio. Cuando se 

despide de su familia y de su esposa, esta última, abrumada por su partida, gime y explica que los dos se 

habían casado desde hace solamente cuatro días. Mari Crespa propone a su hija ir a buscar al padre de 
Bartolo para que intente razonar a su hijo. Después de esta primera escena, aparecen Dorotea, hermana de 

Bartolo y Perico, hermano de Teresa. Los dos parecen apreciarse y, al final del diálogo, deciden casarse y 

tener hijos. La historia regresa al caso de Bartolo con su criado Bandurrio. Este último explica que los dos 

se perdieron en el monte y que no sabe dónde está su amo. Bartolo, continuando su viaje de héroe, 

encuentra a un pastor llamado Simocho y una pastora Marica. Esta parece ser asediada por el pastor y 

Bartolo decide defenderla de esta injusticia. Desafía a Simocho que llama «moro». Simocho no se asusta 

y, tomando la propia lanza de Bartolo, lo apalea. Bartolo, vencido, está tendido en el suelo y no puede 

moverse más. Atribuye a su caballo su consecuente derrota y repite el romance de Valdovinos que había 

leído antes de iniciar su aventura. En este momento llegan Pero Tanto, el viejo, Antón, el padre de 

Bartolo y Teresa con su madre. Encuentran a Bartolo y le preguntan lo que pasó. Este último, 

completamente enloquecido por sus lecturas de romances, se cree hijo del rey de Dacia y no reconoce a su 
padre. Pero Tanto se da cuenta de la locura de Bartolo porque recita coplas del Márquez de Mantua. 

Deciden llevarlo a casa para que pueda descansar en su cama. Llegando a casa, otra sorpresa espera a los 

personajes: Teresa sorprende a su hermano Perico y Dorotea, la hermana de Bartolo, haciendo el amor. 

Por miedo a deshonrar la familia, Pero Tanto decide organizar la boda de los dos jóvenes. Entonces, la 

celebración tiene lugar inmediatamente con músicos y bailes. El entremés se termina con el despertar de 

Bartolo, oyendo la música y su alusión a la ciudad de Troya quemándose. Todos gritan entonces la 

palabra « ¡fuego!». 
227 “El romance es una combinación métrica de origen español que consiste en repetir al fin de todos los 

versos pares una misma asonancia y en no dar a los impares rima de ninguna especie". 
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que esse gênero literário denominado por romance e originário da Espanha se diferencia 

do outro gênero, de mesmo vocábulo, porém, é escrito em prosa e não em versos como 

o primeiro. Massaud Moisés define o gênero literário romance ao qual se refere o 

entremez Los Romances da seguinte maneira: 

 

[...] composição poética tipicamente espanhola, de origem popular, de 

autoria não raro anônima e de temática lírica ou/e histórica, 

geralmente em versos de sete sílabas, ou redondilhos maiores. O 

vocábulo "rimance" alterna com "romance" e corresponde, até certo 

ponto, à balada medieval228 

 

 Os romances lidos por Bartolo, e que dão título ao entremez, eram, a princípio, 

feitos em versos como um grande poema épico e, só após algum tempo, passaram a ser 

feitos em prosa. Eram de origem espanhola e situados em um contexto medieval tendo 

não só uma temática lírica; ao ser também histórica, possuíam, de acordo com Marjorie 

Jordan, temas principais que variavam, podendo ser: "[...] guerra, herói, batalha entre 

nobres e reinos, luta entre mouro e cristão" (JORDAN, 2012, p. 5). Ainda, segundo a 

autora, os romances traziam um traço relacionado à temporalidade: "O romance é um 

reflexo da época histórica" (JORDAN, 2012, p. 5). A autora explica que a origem e 

evolução dos romances se dão da seguinte maneira: 

 

- Origem dos romances: os cantos de façanha e seu caráter épico. 

[...] 
- Século XIV: aparecimento dos romances de notícia. 

- Século XV: se fixam os romances por escrito. 

- Primeira coleção de romances (1448): Cancionero de romances 

- Século XV: aparecimento do romance de fronteira 

- Romance de fronteira: trata da guerra entre o exército cristão e o dos 

mouros 

- Século XVI: se desenvolve o romance mourisco 

- Romance mourisco:  

  1. O mouro visto de um ponto de vista favorável 

  2. Insistência nos sentimentos 

  3. Descrição retórica 

  4. O conflito é, em muitos casos, uma disputa amorosa 
- A partir de 1588 começa a florescer os romances satíricos 

antimouriscos.229 

                                                
228 MOISÉS. Dicionário de Termos Literários, 2004, p. 400. 
229 JORDAN. El entremés de los Romances, 2012, p. 5, tradução minha. "- Origen de los romances: los 

cantares de gesta y su carácter épico. [...] - Siglo XIV: aparición de los romances noticieros - Siglo XV: se 

fijan los romances por escrito. - Primera colección de romances (1448): Cancionero de romances - Siglo 

XV: aparición del romance fronterizado - Romance fronterizado: trata de la guerra entre el ejército 

cristiano y el de los moros - Siglo XVI: se desarrolla el romance morisco - Romance morisco: 1. El moro 

visto desde un punto de vista favorable 2. Insistencia en los sentimientos 3. Descripción retórica 4. El 

conflicto es, en muchos casos, una disputa amorosa - A partir de 1588, empiezan a florecer los romances 

satíricos antimoriscos." 
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 Acerca da origem e evolução dos romances na proposta de Marjorie Jordan, no 

que se refere às semelhanças entre o entremez Los Romances e a obra Dom Quixote, o 

mais interessante de se notar é o fato de que os romances escritos passam a ser 

impressos e não apenas recitados como canções de gestas (façanhas), a partir do século 

XV, antes da primeira publicação de Dom Quixote. O surgimento do romance de 

fronteira, também no século XV, que trata da guerra entre mouros e cristãos, e a 

primeira coleção de romances, são datados de 1448 e são denominados de Cancionero 

de romances. Também, antecedem a obra de Cervantes. 

 Para se entender melhor o que vem a ser o cancioneiro, segue a definição de 

Massaud Moisés que aponta o seguinte: "[...] coletânea de canções ou cantigas, 

pertencentes a vários autores de uma determinada época literária" (MOISÉS, 2004, p. 

63). Há de se notar então que, na definição de cancioneiro feita por Moisés, se fala de 

uma escrita presente em uma determinada época literária, assim também dos autores 

desse período. Sendo assim, não estariam presentes no compêndio literaturas de outros 

períodos, principalmente de estilos diferentes daqueles. 

 No que se refere a Los Romances, a personagem de Bartolo, dentro da estrutura 

dramática do entremez, é de leitor de uma coletânea de romances similar ao 

cancioneiro, como se pode perceber no trecho da obra narrado pela personagem Pero 

Tanto. 

 

PERO TANTO  Tanto por tanto, já vos digo 

   que vosso genro e amigo 

   quer partir para a guerra 

   e deixar sua esposa e terra, 

   que se consultou comigo. 

   De ler o romanceiro, 

   deu em ser cavaleiro 

   por imitar os romances, 

   e entendo que em poucos lances 

   será louco verdadeiro.230 

 

 No referido trecho do entremez, se percebe que a personagem de Bartolo, ao ler 

o romanceiro, resolve partir, se tornar cavaleiro, imitando aquilo que estava escrito nos 

romances. Embora não seja citada exatamente a coleção denominada por cancioneiro, 

                                                
230 ARELLANO, Ignacio. Entremés famoso de los romances, 2005, p. 900, tradução minha. "PERO 

TANTO Tanto por tanto, ya os digo que vuestro yerno y amigo quiere partirse a la guerra y dejar su 

esposa y tierra, que lo consultó conmigo. De leer el romancero, ha dado en ser caballero por imitar los 

romances, y entiendo que a pocos lances será loco verdadero." 
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Bartolo tem como fonte algo bem similar, de acordo com a definição de Massaud 

Moisés sobre o termo romanceiro: 

 

De romance, no sentido de ‘composição poética’. 

Designa a atividade poética luso-espanhola, de caráter épico e lírico, 

anônima, transmitida por via oral, durante a Idade Média, configurada 

nos romances, ou sua compilação em volume, integral ou 

antológico.231 

 

 Sobre o que define Moisés, se entende que o romanceiro era de caráter épico e 

lírico e que, a princípio, era transmitido oralmente, passando a ser, também, impresso 

como coletânea ou volume, muito parecido com a definição de cancioneiro. De tal 

forma, o romanceiro lido por Bartolo é a compilação de diversos romances, do mesmo 

modo como atesta Marjorie Jordan em relação à primeira coleção de romances, 

intitulada Cancionero de romances, de 1448, data que antecede o ano de 1605, quando 

houve a primeira publicação de Dom Quixote. Sendo assim, tanto o romanceiro contido 

na obra Los Romances quanto o Cancionero de romances são coletâneas de romances 

espanhóis escritos durante a Idade Média. 

 Em seu estudo, Menéndez Pidal, como se nota a partir do trecho do entremez 

mencionado anteriormente, adverte para a existência de uma loucura similar entre as 

personagens em Los Romances e em Dom Quixote: "[...] Bartolo, que, de tanto «ler o 

Romanceiro» enlouquece, como dom Quixote de ler os livros de cavalaria, e se 

empenha em imitar ridiculamente aos cavaleiros dos romances"
232

 (MENÉNDEZ 

PIDAL, 1964, p. 14, tradução minha). Na trama principal do entremez , como visto no 

trecho narrado pela personagem de Pero Tanto, está Bartolo que resolve se tornar 

cavaleiro. Essa imagem cênica é também utilizada por Miguel de Cervantes como base 

para o desenvolvimento das ações da personagem Alonso Quijana ao encarnar, durante 

toda a sua trajetória literária, o dom Quixote. 

 

Deve-se saber, então, que o aludido fidalgo, nos momentos que estava 

ocioso  que constituíam a maior parte do ano  deu para ler livros de 
cavalaria com tanta paixão e prazer que esqueceu quase por completo 
o exercício da caça, e até mesmo a administração de seus bens; e a 

tanto chegaram sua curiosidade e desatino que vendeu muitos pedaços 

de terra de plantio para comprar livros de cavalaria, levando assim 

para casa quantos havia deles; [...] 

                                                
231 MOISÉS. Dicionário de Termos Literários, 2004, p. 406. 
232 "[...] Bartolo, que, de tanto «leer en el Romancero», enloquece, como don Quijote de leer los libros de 

caballerías, y se empeña en imitar ridículamente a los caballeros de los romances." 
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Com essas palavras o pobre cavaleiro perdia o juízo e desvelava-se 

por entendê-las e arrancar-lhes o sentido [...] 

Enfim, acabado o seu juízo, foi dar no mais estranho pensamento em 

que jamais caiu louco algum; pareceu-lhe conveniente e necessário, 

tanto para o engrandecimento de sua honra como para o proveito de 

sua pátria, se fazer cavaleiro andante e ir pelo mundo com suas armas 

e cavalo em busca de aventuras [...]233 

 

 Como se pode notar, há uma grande semelhança no que se refere à forma que 

ambas as personagens utilizam para dar início às suas aventuras. Porém, além da perda 

da razão do fidalgo Alonso Quijana ser um acontecimento muito parecido com o que 

ocorre com a personagem Bartolo, há outro ponto que ainda não foi notado nos estudos 

feitos sobre a influência de Los Romances em Dom Quixote. No entremez, a 

personagem principal é um lavrador, homem que tira seu sustento do plantio, enquanto 

a personagem cervantina, embora não seja um lavrador, também é um administrador das 

próprias terras usadas para o plantio e, assim, vende grande parte da produção para 

comprar livros de cavalaria. Por mais que essa não seja uma característica principal, é 

mais um indício que ambas as personagens podem ter uma mesma gênese: a estrutura 

narrativa do entremez. 

 Outro aspecto relacionando à influência do entremez se dá nas relações de 

semelhança entre as personagens dos criados. Como visto anteriormente, tanto Bartolo 

quanto dom Quixote são acompanhados por criados, ou serviçais, que se tornam seus 

escudeiros, os acompanhando em suas fantásticas aventuras. Se o primeiro possui 

Bandurrio, o segundo tem o fiel Sancho Pança; porém, há novamente um aspecto não 

abordado nos estudos pesquisados, no que diz respeito à figuração desses criados. Em 

certos momentos, ambos se utilizam de ditados populares para dialogarem com seus 

amos, como se pode ver nos trechos que se seguirão. 

 

BANDURRIO  Partamos senhor. 

BARTOLO    Bandurrio, 

   o que dizes? 
BANDURRIO    Que te apresses, 

   que para sessenta léguas 

   nos faltam três vezes vinte.234 

 

 No trecho referente ao entremez, Bandurrio interrompe um diálogo entre Bartolo 

e Teresa pedindo para que eles partam. À indagação de Bartolo, o criado responde a seu 

                                                
233 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. I, 2012, p. 62-64. 
234 ARELLANO, Ignacio. Entremés famoso de los romances, 2005, p. 902, tradução minha. 

BANDURRIO Partamos, señor. BARTOLO Bandurrio, ¿qué me dices? BANDURRIO Que te aprestes, 

que para sesenta leguas nos faltan tres veces veinte. 
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amo que eles devem partir logo porque havia muito que percorrer e nem tinham saído 

do lugar. É interessante notar que Bandurrio prefere se utilizar de um ditado, mostrando 

dessa forma o caráter popular e jocoso da oralidade da personagem. Da mesma forma, 

também a personagem de Sancho é de origem popular e amante de ditos, tanto que os 

profere em diversas passagens da história, como no trecho a seguir, em que o escudeiro 

diz a seu amo que irá em busca do palácio onde vive Dulcineia e voltará tão logo a 

encontre. 

 

 Vou num pé e volto no outro  disse Sancho.  Mas inche o peito, 
meu senhor, pois agora vossa mercê deve ter o coração menor que 

uma avelã. Vamos, não esqueça que se costuma dizer que coração 

forte dobra má sorte e que coração alegre é melhor que botica; 

também se diz: "De onde menos se espera, daí salta a lebre". Digo isso 

porque, se não achamos os palácios ou alcáceres de minha senhora de 

noite, penso achar agora que é de dia, quando menos se espera; e, 

depois de achá-los, deixe a donzela comigo. 

 Com certeza, Sancho  disse dom Quixote  eu espero que Deus me 
dê tanta ou melhor sorte no que desejo quantos teus ditados sempre 

vêm a calhar ao que tratamos.235 

 

 Como se pode notar no trecho selecionado, Sancho profere uma sequência de 

ditados apenas para dizer a seu amo que fará aquilo que ele lhe pediu, ou seja, encontrar 

o "palácio" na cidade de Toboso onde residiria sua amada Dulcineia. Através da fala de 

dom Quixote, se nota que Sancho tem por hábito utilizar ditados para responder às 

diversas situações em que se encontram, por mais óbvia e elementar que elas sejam, 

evidenciando, assim como Bartolo, a presença da oralidade popular na estrutura da 

história. 

 Outro indício de correspondência entre esses textos se relaciona às passagens 

muito similares. Na aventura de dom Quixote com uns mercadores de Toledo (v. 1, cap. 

IV) há, de acordo com Menéndez Pidal, e como se poderá ver, uma situação muito 

parecida com a primeira aventura vivida por Bartolo em Los Romances: "Bartolo, feito 

soldado por sua loucura, acredita ser Almoradí ou o Tarfe dos romances mouriscos e 

quer defender uma pastora importunada por seu pretendente; porém este se apodera da 

lanza de Bartolo e, com ela, o maltrata deixando-o estirado no solo [...]"
236

 

(MENÉNDEZ PIDAL, 1964, p. 14, tradução minha).  

                                                
235 CERVANTES. Dom Quixote, v. 2, cap. X, 2012, p. 82. 
236 "Bartolo, hecho soldado por su locura, se cree el Almoradí o el Tarfe de los romances moriscos, y 

quiere defender a una pastora importunada por su zagal; pero éste se apodera de la lanza de Bartolo, y con 

ella lo maltrata, dejándolo tendido en el suelo [...]" 
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 Em sua loucura, Bartolo cria uma situação fictícia, atribuindo que Marica e 

Simocho seriam as personagens presentes nos romances. Assim, como foi apontado por 

Menéndez Pidal, há de se perceber que, no primeiro momento, ele parece encarnar 

Almoradí; porém, no segundo momento, ele trata a Simocho como se fosse Almoradí e, 

agora, Bartolo seria Tarfe. Ao final, Bartolo acaba sendo agredido por Simocho com sua 

própria lança. 

 A exemplo de Bartolo, e como mencionado por Menéndez Pidal, dom Quixote 

cria uma ficção e acaba por sofrer as consequências dessa ação (CERVANTES, v. 1, 

cap. IV, 2012, p. 87-88). 

 No trecho, dom Quixote vê nos mercadores de Toledo uma possível aventura e 

lhes atribui, assim como Bartolo, personagens semelhantes àquelas das histórias lidas. 

Nesse caso, os mercadores são, para ele, cavaleiros andantes. O desfecho dessa 

desventura é, como apresentado por Menéndez Pidal, muito parecido com o que 

acontece com Bartolo, já que dom Quixote acaba por ter sua lança tomada por seu 

adversário e termina levando uma surra. 

Na sequência do entremez, há ainda uma situação que envolve a montaria do 

protagonista, à qual Dom Quixote se assemelha, referida por Pidal assim: "Bartolo, sem 

poder colocar-se  de pé, se consola pensando que tal desgraça não foi culpa dele, senão 

de sua montaria [...]"
237

 (MENÉNDEZ PIDAL, 1964, p. 14, tradução minha). O autor 

menciona o fato de que a personagem Bartolo põe a culpa, pelo fato de ter apanhado, 

em seu asno, como se pode ver a partir do próprio entremez. 

 

BARTOLO  Ah, cruel fortuna perversa! 

   Apenas posso mover-me. 

   Contente estarás de ver-me 

   caído sobre esta relva! 

   De uma desgraça tão brava 

   Não tenho eu a culpa; 

   meu asno a teve, que não 

   correu quando o conduzia. 
   Santa Maria me valha! 

   Não posso levantar-me ainda que   

  queira.238 

 

                                                
237 "Bartolo, sin poder ponerse de pie, consuélase pensando que de tal desgracia no tuvo él la culpa, sino 

su cabalgadura [...]" 
238 ARELLANO, Ignacio. Entremés famoso de los romances, 2005, p. 907, tradução minha. “BARTOLO 

¡Ah, cruel fortuna proterva! Apenas puedo moverme. ¡Contenta estarás de verme tendido sobre esta 

hierba! De una desgracia tan brava no tengo la culpa yo; túvola el asno, que no corrió cuando le arreaba. 

¡Santa María me valga! No puedo alzarme aunque quiero”. 
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 Assim como Bartolo, dom Quixote também põe a culpa em Rocinante pela 

desventura sofrida com os mercadores de Toledo (CERVANTES, v. 1, cap. IV, 2012, p. 

87), como atesta Menéndez Pidal. Igualmente, ambos acabam estendidos no chão sem 

conseguirem se levantar por estarem seriamente machucados. 

 Menéndez Pidal ainda adverte para a sequência do que se sucede a dom Quixote, 

após a desventura com os mercadores de Toledo. A referida passagem se torna ainda 

mais parecida com o que acontece a Bartolo, após ser surrado por Simocho: "[...] 

quando Bartolo, recordando-se do conhecido romance do marquês de Mântua, acredita 

ser ele o enamorado Valdovinos que jaz ferido no deserto bosque [...]"
239

 (MENÉNDEZ 

PIDAL, 1964, p. 14, tradução minha). Ao se concluir no entremez, Bartolo faz a 

seguinte exclamação: 

 

BARTOLO  Onde estás, minha senhora, 

   que não te dói meu mal? 

   De minhas pequenas feridas 

   compaixão costumavas ter, 

   e agora das mortais, 

   não tens nenhum pesar.240 

 

 É importante perceber que, assim como Menéndez Pidal apresenta, o trecho 

declamado por Bartolo é referente a um romance  estilo literário no qual o protagonista 

do entremez se debruça até enlouquecer , mais precisamente o Marquês de Mântua, 

diferentemente de um romance de cavalaria  estilo literário que provoca a loucura de 

Alonso Quijana.   Embora Alonso Quijana se baseie nos romances de cavalaria para 

criar o cavaleiro dom Quixote, após o embate com os mercadores de Toledo, é ao 

romance Marquês de Mântua que ele faz referência, como se pode perceber no seguinte 

trecho da obra. 

 

Vendo, então, que realmente não podia se mexer, resolveu apelar para 

seu remédio costumeiro: pensar em alguma passagem de seus livros; e 

sua loucura trouxe-lhe à memória aquela de Valdovinos e do marquês 

de Mântua, quando Carloto o deixou ferido na mata [...] Esta, 

portanto, lhe pareceu vir sob medida para a situação em que se 

achava; e assim, com mostras de grande sentimento, começou a se 
rolar pela terra e a dizer, com a respiração fraca, o mesmo que 

afirmam que o cavaleiro ferido na mata dizia: 

                                                
239 "[...] cuando Bartolo, acordándose del conocido romance del marqués de Mantua, cree ser él el 

enamorado Valdovinos que yace herido en el desierto bosque [...]" 
240 ARELLANO, Ignacio. Entremés famoso de los romances, 2005, p. 907-908, tradução minha. 

“BARTOLO ¿Dónde estás, señora mía, que no te duele mi mal? De mis pequeñas heridas compasión 

solías tomar, y agora de las mortales, no tienes ningún pesar”. 
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 Onde estás, minha senhora, 

 que não te dói meu mal? 

 Ou não sabes dele, senhora, 

 ou és falsa e desleal. 

 

E dessa maneira foi desfiando o romance, até aqueles versos que 

dizem: 

 
 Oh, nobre marquês de Mântua, 

 meu tio e senhor carnal!241 

 

 Dom Quixote cita literalmente dois versos do romance como uma súplica à sua 

senhora Dulcineia del Toboso. Esses versos lhe parecem, assim como escreve 

Cervantes, sob medida, devido à circunstância lhe lembrar do que acontece a 

Valdovinos durante uma passagem do romance do marquês de Mântua. Menéndez Pidal 

atenta para o fato de que ocorre ao Cavaleiro da Triste Figura ser similar ao que se vê 

no entremez Los Romances: "[...] dom Quixote crê igualmente ser Valdovinos e irrompe 

recordando estes mesmos versos"
242

 (MENÉNDEZ PIDAL, 1964, p. 14, tradução 

minha). 

 Nesse contexto, então, há um desdobramento da personagem criada por 

Cervantes, em que o que se vê é o seguinte enredo: um fidalgo (Alonso Quijana) que, 

por ler diversos livros de cavalaria, decide se autoproclamar cavaleiro andante (dom 

Quixote), acreditando ser a personagem de um livro de romance (Valdovinos). Trata-se 

de uma personagem literária encenando uma personagem de romance cavalheiresco 

que, por sua vez, encena uma personagem de romance medieval. Mais uma vez é 

importante notar que, ao acreditar ser um dos Valdovinos, dom Quixote está buscando 

uma fonte literária que, embora possa ser, em alguns momentos, fonte de inspiração 

para a criação da literatura cavalheiresca, ela não é o suporte para Alonso Quijana na 

construção de suas aventuras. Essa constatação será importante para se comprovar que o 

entremez Los Romances serve como fonte de inspiração para Dom Quixote, e não o 

contrário. 

 O entremez se segue com Bartolo acreditando que seu pai e os demais, que 

tentavam fazer com que ele recuperasse a razão, eram, assim como ele próprio, 

personagens dos romances que havia lido. 

 

MARI CRESPA   Ao pé de uns altos montes 

                                                
241 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. V, 2012, p. 89. 
242 "[...] don Quijote cree igualmente ser Valdovinos, y prorrumpe recordando estos mismos versos. 
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    vejo um cavaleiro estar. 

TERESA   Armado de algumas armas, 

    sem florete nem punhal. 

ANTÓN   Cheguemos para ver quem é. 

PERO TANTO   Vosso filho é, por São João! 

BARTOLO   Oh, nobre marquês de Mântua, 

    meu tio e senhor carnal! 

ANTÓN   Que mal tens, filho meu? 

    Queira-nos contar? 
BARTOLO   Sem dúvida que é meu   

    escudeiro. 

TERESA   A cabeça provou levantar. 

BARTOLO   Que dizes, amigo meu? 

    Traz-me com quem confessar? 

    Que se a alma me sai, 

    a vida quero acabar. 

    Do corpo não tenho pena, 

    a alma quereria salvar. 

PERO TANTO   Logo lhe entendeu seu pai. 

ANTÓN   Por outro me foi tomar. 
    Eu não sou vosso criado; 

    nunca comi vosso pão; 

    vosso pai sou, Bartolo, 

    que vos vim buscar.243 

 

 No trecho citado, veem-se o pai e a esposa de Bartolo, junto a parentes e amigos, 

em busca dele. Ao encontrá-lo, ficam ainda mais abismados por ver a proporção de sua 

loucura em não conhecer seu pai e, mais ainda, por confundi-lo com seu escudeiro. 

Sobre isso, Menéndez Pidal faz a seguinte afirmação: "O entremez continua costurando 

pedaços do romance, ora pela boca de Bartolo, ora nas das demais pessoas que, 

seguindo o humor do louco, se entregam em uma desatinada paródia em ação da 

famosíssima história do marquês de Mântua"
244

 (MENÉNDEZ PIDAL, 1964, p. 15, 

tradução minha). O autor do entremez, então, dá seguimento à ação de parodiar os livros 

de romances, utilizando um trecho famoso do Marquês de Mântua mostrando a loucura 

de seu protagonista para criar outras personagens do romance a partir dos amigos e 

familiares de Bartolo. 

                                                
243 ARELLANO, Ignacio. Entremés famoso de los romances, 2005, p. 908-909. "MARI CRESPA Al pie 

de unos altos montes veo un caballero estar. TERESA Armado de algunas armas, sin estoque ni puñal. 

ANTÓN Lleguemos a ver quién es. PERO TANTO ¡Vuestro hijo es, por San Juan! BARTOLO ¡Oh, 
noble Marqués de Mantua, mi señor tío carnal! ANTÓN ¿Qué mal tenéis, hijo mío? ¿Querrádesmelo 

contar? BARTOLO Sin duda que es mi escudero. TERESA La cabeza probó alzar. BARTOLO ¿Qué 

decís, amigo mío? ¿Tráesme con quien confesar? Que el ánima se me sale, la vida quiero acabar. Del 

cuerpo no tengo pena, el alma querría salvar. PERO TANTO Luego le entendió su padre. ANTÓN Por 

otro me fue a tomar. Yo no soy vuestro criado; nunca comí vuestro pan; vuestro padre soy, Bartolo, que 

os he venido a buscar." 
244 "El Entremés continúa ensartando trozos del romance, ora en boca de Bartolo, ora en la de las demás 

personas que, siguiendo el humor del loco, se entregan a una desatinada parodia en acción de la 

famosísima historia del marqués de Mantua." 
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 Dom Quixote, também, segundo o que apresenta Menéndez Pidal, durante seu 

acesso de loucura enquanto recitava o verso em que fazia referência ao marquês de 

Mântua como seu tio e senhor, encontrou um vizinho e acabou por inserí-lo em sua 

narrativa, a exemplo de Bartolo, como se pode ver. 

 

Quis a sorte que, quando chegou a esse verso, passasse por ali um 

camponês de sua aldeia, vizinho seu, que tinha levado uma carga de 

trigo ao moinho. Vendo aquele homem ali estendido, aproximou-se e 

lhe perguntou quem era e que mal sofria, que tão tristemente se 

queixava. Dom Quixote sem dúvida acreditou que aquele era o 

marquês de Mântua, seu tio, de modo que não lhe respondeu outra 

coisa além de prosseguir recitando seu romance, onde dava conta de 

sua desgraça e dos amores do filho do imperador com sua esposa, tudo 

da mesma maneira como os versos cantam.245 

 

 Dom Quixote, então, ao ver seu vizinho, faz com que ele participe de sua 

encenação como sendo seu tio, o marquês de Mântua. Cena muito parecida com a vivida 

por Bartolo, como mostra Menéndez Pidal. É interessante ainda ver a sequência de cada 

cena nas duas obras, já que ambas têm um desfecho muito parecido, como mostra esse 

autor: 

 

 

TERESA  Digais-nos se estás ferido. 

MARI CRESPA  Filho, digais a verdade. 

BARTOLO  Vinte e dois paus me deram, 
   que o menor era mortal. 

ANTÓN  Levantemos-lhe do chão 

   e levemos-lhe ao povoado. 

PERO TANTO  Muito bem dizeis. 

BARTOLO    Cavaleiro, 

   por minha fé vos digo a verdade: 

   filho sou do rei de Dacia, 

   filho sou seu carnal. 

   A rainha dona Armelina 

   é minha mãe natural; 

   a linda infanta Sevilla 
   é minha esposa, outro que tal. 

TERESA  Que esposa e que Armelina? 

PERO TANTO  Isto nas coplas está 

   do nobre marquês de Mântua.  

                        [...] 

ANTÓN  Filho meu, o que é isto? 

   Acabais de enlouquecer? 

PERO TANTO  Leve o diabo o romanceiro 

   que é o que te pôs assim. 

   Digais, não tendes vergonha, 

   Bartolo de persistir 

   em que sois Vadovinos? 
BARTOLO  Eu Valdovinos? Não há tal. 

                                                
245 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. V, 2012, p. 90. 
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   Vós, senhor, sois Bencerraje, 

   e eu alcaide natural 

   de Baza. 

PERO TANTO   Loucura nova! 

ANTÓN  Pobre dele, que tal está!  

                                   [...] 

TERESA  Eles sejam bem-vindos, 

   que já está feita a cama. 

BANDURRIO  Pois metamos-lhe a recostar, 
   que o louco dormindo amansa.246 

 

 Percebe-se, através desta sequência do entremez, que Bartolo afirma ter 

apanhado a pauladas, porém, atribui o fato a algo ilusório. Ele acredita estar vivendo 

uma história de romances e, de tal forma, vai se transmutando em personagens distintas 

 como o alcaide de Baza que o retirara da razão. Assim vai fazendo com seus parentes 

e amigos participem da ação como personagens, até o momento em que eles conseguem 

levá-lo de volta ao povoado e o colocam em sua cama, acreditando que, após um 

período de descanso, ele recuperará o juízo. 

 Já em Cervantes, dom Quixote também vai  a exemplo de Bartolo  atribuindo 

novas alcunhas a seu vizinho, assim como a si mesmo. Assim, o vizinho Pedro Alonso, 

após encontrar aquela estranha figura caída e machucada, tenta descobrir quem era 

aquele cavaleiro, de forma que a história se segue da seguinte maneira: 

 

O camponês estava admirado ouvindo aqueles disparates; e, tirando a 
viseira que estava em pedaços pelas bordoadas, limpou o rosto coberto 

de pó de dom Quixote. E, quando acabou de limpá-lo, o reconheceu e 

disse: 

 Senhor Quixana  que assim devia se chamar quando tinha juízo e 
não havia se transformado de fidalgo sossegado em cavaleiro andante 

, quem deixou vossa mercê desse jeito? 
Mas ele continuava com o romance a todas as perguntas. Vendo isso o 

bom homem lhe tirou do jeito que pôde o peitilho e as costas do 

corselete, para ver se tinha alguma ferida, mas não notou sangue nem 

marca nenhuma. Procurou levantá-lo do chão e, com muito trabalho, 

montou-o sobre seu jumento, por lhe parecer animal mais manso. 

Recolheu as armas  até as lascas da lança  e amarrou-as sobre 
Rocinante, ao qual pegou pela rédea; então, puxando o burro pelo 

                                                
246 ARELLANO, Ignacio. Entremés famoso de los romances, 2005, p. 909-911, tradução minha. 

"TERESA Decidnos si estáis herido. MARI CRESPA Hijo, decid la verdad. BARTOLO Veintidós palos 

me han dado, que el menor era mortal. ANTÓN Levantémosle del suelo y llevémosle al lugar. PERO 
TANTO Muy bien decís. BARTOLO Caballero, por mi fe os digo verdad: hijo soy del rey de Dacia, hijo 

soy suyo carnal. La reina doña Armelina es mi madre natural; la linda infanta Sevilla es mi esposa, otro 

que tal. TERESA ¿Qué esposa ni qué Armelina? PERO TANTO Esto en las coplas está del noble 

Marqués de Mantua. [...] ANTÓN Hijo mío, ¿qué es aquesto? Acabad de loquear. PERO TANTO Lleve 

el diablo el romancero que es el que te ha puesto tal. Decid, ¿no tenéis vergüenza, Bartolo, de porfiar en 

que sois vos Valdovinos? BARTOLO ¿Yo Valdovinos? No hay tal. Vos, señor, sois Bencerraje, y yo 

alcaide natural de Baza. PERO TANTO ¡Locura nueva! ANTÓN ¡Pobre dél, que tal está! [...] TERESA 

Ellos sean bien llegados, que ya está hecha la cama. BANDURRIO Pues metámosle a acostar, que el loco 

durmiendo amansa." 
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cabresto, encaminhou-se para seu povoado, muito pensativo com os 

disparates que dom Quixote dizia. [...] descobriu que seu vizinho 

estava louco e se apressou para chegar ao povoado e escapar da 

amolação que dom Quixote com sua longa arenga, que arrematou 

assim: 

 Saiba vossa mercê, senhor dom Rodrigo de Narváez, que esta 
formosa Xarifa de que falei é agora a linda Dulcineia del Toboso, por 

quem eu fiz, faço e farei as maiores proezas de cavalaria que se viram, 

veem ou verão no mundo. 

A isso o camponês respondeu: 

 Veja vossa mercê que, por bem de meus pecados, não sou dom 

Rodrigo Narváez nem o marquês de Mântua, mas Pedro Alonso, seu 
vizinho. E nem vossa mercê é Valdovinos nem Abindarráez, mas o 

honrado fidalgo senhor Quixana. 

 Eu sei quem sou  respondeu dom Quixote  e sei que posso ser não 
apenas quem mencionei como todos os Doze Pares de França e até os 

Nove da Fama, pois todas as façanhas que eles fizeram juntos, ou cada 

um por si, serão superadas pelas minhas. 

Com essas e outras conversas semelhantes, chegaram ao povoado, na 

hora em que anoitecia; mas o camponês esperou que escurecesse um 

pouco mais, para que não vissem o fidalgo tão mal montado. Então, 

no momento que lhe pareceu conveniente, entrou na aldeia e foi até a 

casa de dom Quixote que estava toda alvoroçada. [...] 

 Abram alas vossas mercês ao senhor Valdovinos e ao seu senhor o 
Marquês de Mântua, que vem mortalmente ferido, e ao senhor mouro 

Abindarráez, que traz prisioneiro o valente Rodrigo Narváez, alcaide 
de Antequera. 

A esses gritos saíram todos, e como uns reconheciam seu amigo e 

outras seu amo e tio, que ainda não havia apeado do jumento porque 

não podia, correram para abraçá-lo. Ele disse: 

 Detenham-se todos, que venho mortalmente ferido por culpa de meu 
cavalo. Levem-me a meu leito e chamem a maga Urganda, se for 

possível, para que examine e trate minhas feridas. 

 Com os diabos se meu coração não me dizia de que pé coxeava meu 

senhor!  disse nesse ponto a criada.  Vossa mercê não morre tão 
cedo, pois saberemos curá-lo sem que venha essa Ursanda. Malditos 

sejam outra vez, digo, outras cem vezes esses livros de cavalaria, que 

eles deixaram vossa mercê assim! [...] 

Fizeram mil perguntas a dom Quixote e a nenhuma ele quis responder, 

só que lhe dessem de comer e o deixassem dormir, que era do que 

mais precisava.247 

 

 Partindo da reflexão de Pidal, se percebe que tanto Bartolo quanto dom Quixote 

vão fantasiando uma história que tem como princípio os romances medievais e, ao final 

de suas desgraçadas aventuras, se pode ouvir a sentença em que uma das personagens – 

Pero Tanto em Los Romances ou a ama em Dom Quixote – amaldiçoa os livros que 

serviram de inspiração para levar ambos os protagonistas de sua história à loucura. Ele 

ainda constata a maneira que ambos se utilizam dos romances: "Bartolo e dom Quixote 

são levados do mesmo modo a seu povoado; e no caminho, a loucura de um e de outro 

dá um violento salto do romance do marquês de Mântua aos romances mouriscos 

                                                
247 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. V, 2012, p. 90-93. 
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[...]"
248 

(MENÉNDEZ PIDAL, 1964, p. 15, tradução minha). Ou seja, além de ter como 

similaridade o retorno à casa, em seu povoado, tanto um quanto o outro confundem a 

própria vida com os episódios dos romances. 

 Outro ponto similar nas duas obras se relaciona à alusão aos incêndios no 

imaginário de ambos os delirantes, de forma que Menéndez Pidal situa os episódios 

tanto no entremez quanto em Dom Quixote, e os resume da seguinte maneira: 

 

Um e outro louco, enfim chegam a sua casa, e colocados na cama 

ficam dormindo; mas um e outro, em pouco tempo, alarmam outra vez 

aos angustiados parentes, agitando com novos desatinos; Bartolo com 

o incêndio de Tróia e dom Quixote com os torneios dos doze pares.249 

 

 A partir de sua afirmação, percebe-se a situação de maneira que, ao final de Los 

Romances, durante a festa de casamento entre Perico e Dorotea, os músicos cantam uma 

canção em honra aos noivos. Em um dado momento, Bartolo se une a eles cantando os 

seguintes versos: 

 

 

BARTOLO  Ardendo-se estava Tróia, 

   torres, fundações e ameias, 

   que o fogo de amor às vezes 

   abrasa também as pedras. 

TODOS   Fogo, fogo! Fogo, fogo! 

 

   Entram todos. 
 

BARTOLO  Fogo! Eles gritam. Fogo! Soa, 

   e somente Páris diz: "Esquente        

   Helena".250 

 

 Em meio à canção para os amantes, surge Bartolo fazendo referência ao fogo 

que destruía Tróia. Enquanto a cidade ardia em chamas e as pessoas só gritavam 

"fogo!", um famoso casal  Páris e Helena, como narra a Ilíada de Homero  só se 

importava com o amor que ainda tinham um pelo outro. 

                                                
248 "Bartolo y don Quijote son llevados del mismo modo a su pueblo; y en el camino, la locura de uno y 
de otro da un violento salto desde el romance del marqués de Mantua a los romances moriscos [...]" 
249 MENÉNDEZ PIDAL. Un aspecto de la elaboración del Quijote, 1964, p. 15, tradução minha. "Uno y 

otro loco, en fin, llegan a su casa, y puestos en la cama se quedan dormidos; pero uno y otro, al poco rato, 

alarman otra vez a los afligidos parientes, alborotando con nuevos desatinos; Bartolo con el incendio de 

Troya y don Quijote con los torneos de los doce pares." 
250 ARELLANO, Ignacio. Entremés famoso de los romances, 2005, p. 912, tradução minha. "BARTOLO 

Ardiéndose estaba Troya, torres, cimientos y almenas, que el fuego de amor a veces abrasa también las 

piedras. TODOS ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! Éntranse todos. BARTOLO ¡Fuego!, dan voces. ¡Fuego! 

suena, y sólo Paris dice: “Abrase a Elena”. 
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 A referência ao fogo também se presentifica em Dom Quixote em alusão a um 

incêndio. Em um dado momento, estão em um diálogo sobre a loucura de Alonso 

Quijana sua sobrinha, a ama, o padre e o barbeiro. Nesse momento, a sobrinha do 

fidalgo declara sua culpa pela insanidade do tio, afirmando: 

 

[...] Mas eu tenho a culpa de tudo, porque não avisei vossas mercês 

dos despropósitos do senhor meu tio, para remediarem a coisa antes 

que chegasse a este ponto, e queimarem todos esses livros 

excomungados, pois há muitos que merecem ser assados como se 

fossem hereges. 

 A mesma coisa digo eu  disse o padre.  Por Deus, juro que de 
amanhã não passam sem ser julgados e condenados ao fogo, para que 

não tenham oportunidade de levar nenhum outro leitor a fazer o que 

meu bom amigo deve ter feito.251 

 

 Nesse trecho de Dom Quixote, tanto o padre quanto a sobrinha de Alonso 

Quijana propõem queimar a biblioteca através de uma fogueira para evitar a loucura das 

pessoas. Há de se notar que, em ambas as obras, o fogo aparece como elemento 

purificador de um mal cometido. O fogo de Perico e Dorotea, manifestado antes do 

casamento, se torna puro após os laços matrimoniais serem proferidos, transformando-

se em um fogo de amor que abrasa até as pedras (ARELLANO, 2005, p. 912); e, o fogo 

que queimará a biblioteca de dom Quixote purificará a insanidade que, por ventura, 

atinja outros leitores. 

 Menéndez Pidal finaliza sua reflexão sobre as similaridades entre Los Romances 

e Dom Quixote com o retorno da loucura de ambos os protagonistas, após um período 

de descanso em casa: "[...] mas um e outro, em pouco tempo, alarmam outra vez aos 

aflitos parentes agitando com novos desatinos [...]"
 252

 (MENÉNDEZ PIDAL, 1964, p. 

15, tradução minha).   

De acordo com este mesmo autor, ao recitar os versos, durante a canção para os 

amantes, sobre o incêndio de Tróia, Bartolo novamente se desperta para a loucura 

trazendo preocupação a seus entes, enquanto dom Quixote vive situação semelhante. Na 

narrativa escrita por Cervantes, logo após acordar de seu descanso e de seus amigos 

terem feito o escrutínio dos livros de cavalaria através de uma fogueira, dom Quixote 

começa a dar berros em seu quarto, o que alarma os que estavam presentes em sua casa 

(o padre, o barbeiro, a sobrinha e a ama). 

                                                
251 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. V, 2012, p. 92-93. 
252 "[...] pero uno y otro, al poco rato, alarman otra vez a los afligidos parientes, alborotando con nuevos 

desatinos [...]" 
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Quando chegaram ao quarto, dom Quixote já tinha saltado da cama e 

prosseguia com seus gritos e desatinos, dando cutiladas e reveses a 

torto e a direito, tão desperto como se nunca houvesse dormido. 

Agarraram-no e à força devolveram ao leito. Depois que se acalmou 

um pouco, virou-se para o padre e disse: 

 Sem dúvida, senhor arcebispo Turpin, é uma grande vergonha para 
nós, que nos chamamos Doze Pares, deixar a vitória desse torneio para 

os cavaleiros cortesãos assim sem mais nem menos, havendo nós os 

aventureiros ganhado fama nos três dias anteriores. 

 Cale-se vossa mercê, meu amigo  disse o padre.  Queira Deus que 
a sorte mude e que o que hoje se perde amanhã se ganhe. E agora 

cuide vossa mercê da sua saúde, pois deve estar muito cansado, se é 

que não está gravemente ferido.253 

 

 Dom Quixote, então, de acordo com Menéndez Pidal, ao despertar de seu sono, 

ao invés de estar “são”, como acreditavam seus amigos e sua sobrinha, acaba por 

despertar, mais uma vez, para a sua loucura, atribuindo novamente àqueles que estão ao 

seu redor a alcunha de personagens de romances medievais, assim como a si mesmo. 

 Essas são as relações trazidas por Menéndez Pidal, que dão indícios de que 

Cervantes teve como principal fonte de inspiração para seus sete primeiros capítulos o 

entremez Los Romances. Porém, há ainda um aspecto não encontrado nos estudos de 

Pidal, talvez por ter feito seu recorte até o capítulo VII. 

 Marjorie Jordan criou um diagrama, correlacionando, resumidamente, as 

semelhanças entre o entremez Los Romances e Dom Quixote em oito aspectos: 

 

 

Entremez los romances Dom Quixote de la Mancha 

Bartolo enlouquece lendo 
demasiados romances. 

Se torna louco por haver lido 
livros de cavalaria. 

Se disfarça para ser um 

cavaleiro mourisco. 

Se disfarça para ser um 

cavaleiro andante. 

Encontra Simocho e quer 
defender Marica. 

Encontra um amo que bate em 
um garoto e quer salvá-lo. 

Bartolo cai no chão e não 

pode se levantar mais. 

Dom Quixote cai e não pode 

se levantar mais. 

Bartolo se queixa de sua 
montaria. 

Dom Quixote culpa Rocinante. 

Depois da derrota recita o 

romance de Valdovinos. 

Depois de sua derrota recorda 

diferentes livros que havia lido 
e entre outros o romance de 

Valdovinos. 

Acredita ser o alcaide de 

Baza. 

Acredita ser o mouro 

Albindarráez. 

                                                
253 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. VII, 2012, p. 103-104. 



162 

 

Bartolo faz referência ao fogo. O padre e o barbeiro decidem 

queimar todos os livros de 

Dom Quixote.
254

 

  

 Todas as referências citadas no diagrama de Jordan estão presentes nos 

argumentos de Menéndez Pidal, a não ser a indicada na terceira linha, que se refere ao 

fato de Bartolo querer defender Marica de Simocho com uma passagem de Dom 

Quixote, em que o Cavaleiro da Triste Figura procura salvar um criado que está 

levando uma surra de seu amo. Para se compreender melhor do que ela trata, segue-se a 

referida passagem. 

 

Dom Quixote, vendo o que se passava, disse com voz indignada: 

 Descortês cavaleiro, não fica bem espancar quem não pode se 

defender; montai vosso cavalo e empunhai vossa lança  realmente 

havia uma lança escorada na azinheira onde a égua estava presa , que 
eu vos farei saber que é coisa de covarde o que está fazendo.255 

 

 Essa é a primeira aventura de dom Quixote ao sair da estalagem armado como 

cavaleiro andante. A partir da sequência da narrativa se sabe que o rapaz que ele havia 

salvado dos maltratos do amo tinha por nome Andrés e estava sendo punido porque 

todo dia sumia uma ovelha do rebanho. Como sempre faltava uma ovelha, o patrão 

achava por bem não lhe pagar o salário, desconfiando dele. Muito diferente das demais 

aventuras, nessa primeira, o amo temendo a ira de dom Quixote, por se tratar de uma 

figura estranha e um tanto quanto enlouquecida, tem a seguinte reação: "[...] baixou a 

cabeça e, sem responder uma palavra, desatou seu criado [...]" (CERVANTES, v. 1, 

cap. IV, 2012, p. 82). Dom Quixote sai dessa aventura convicto de que o amo pagaria 

tudo o que devia a seu criado, mas o que se vê a seguir é que, logo após dom Quixote 

sumir da vista de ambos, o patrão amarrou-o novamente na azinheira e o surrou ainda 

mais do que anteriormente. 

 Marjorie Jordan relaciona o fato de que, em ambas as passagens, tanto Bartolo 

quanto dom Quixote querem defender uma pessoa oprimida. Já Menéndez Pidal 

                                                
254 JORDAN. El entremés de los romances, 2012, p. 6, tradução minha. "Entremés de los romances. 
Bartolo enloquece leyendo demasiados romances. Se disfraza para ser un caballero morisco. Encuentra a 

Simocho y quiere defender a Marica. Bartolo cae en el suelo y no puede levantarse más. Bartolo se queja 

de su montura. Después de la derrota, recita el romance de Valdovinos. Se cree el alcalde de Baza. 

Bartolo hace referencia al fuego. Don Quijote de la Mancha. Se vuelve loco por haber leído libros de 

caballería. Se disfraza para ser un caballero andante. Encuentra a un amo que golpea un muchacho y 

quiere salvarlo. Don Quijote cae y no puede levantarse más. Don Quijote culpa a Rocinante. Después de 

su derrota, recuerda diferentes libros que ha leído y entre otros el romance de Valdovinos. Se cree el moro 

Abindarráez. El cura y el barbero deciden quemar todos los libros de Don Quijote." 
255 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. IV, 2012, p. 82. 
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relaciona a mesma passagem de Los Romances com a dos mercadores de Toledo. Há de 

se notar que a relação de Marjorie Jordan parece um pouco vaga, já que, de acordo com 

o que pregam os romances de cavalaria, os cavaleiros andantes existiam no mundo 

apenas para acabar com as injustiças, e é isso que dom Quixote pretende em diversas 

passagens da obra e não somente no caso do garoto Andrés. A relação levantada por 

Menéndez Pidal é mais acertada, já que relaciona a defesa da honra de uma dama no 

entremez  no caso, Bartolo defende Marica de Simocho  com uma situação parecida 

em Dom Quixote  o Cavaleiro da Triste Figura pretende honrar o nome de Dulcineia e 

acredita que os mercadores estão desrespeitando-a, como narra Cervantes. Como já 

visto anteriormente, dom Quixote não aceita bem essa "zombaria" após ter libertado os 

criminosos, e termina "moído de pauladas", a exemplo de Bartolo por Simocho. 

 Todos esses excertos apresentados indicam similaridades entre o entremez Los 

Romances e Dom Quixote, considerando o primeiro como fonte de inspiração para a 

construção do segundo. 

 

4.2 Autoria e anterioridade do entremez Los Romances à obra Dom Quixote 

 

 O fato de o entremez Los Romances ser anônimo e também não ser datado torna 

difícil precisar se fora escrito antes ou após a primeira publicação de Dom Quixote, 

datada em 1605. Há alguns estudiosos que abordam essa questão. O estudioso Ramón 

Menéndez Pidal defende a anterioridade de Los Romances, e é nesse sentido que se 

apresenta a argumentação seguinte. 

 Em seu trabalho intitulado Un aspecto de la elaboración del Quijote, escrito 

para a inauguração do Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid em 1920, 

Pidal, entre outros pontos, defende que o entremez intitulado Los Romances tenha sido 

escrito antes da obra de Miguel de Cervantes, e influenciado o escritor espanhol na 

criação dos sete primeiros capítulos de sua obra. 

 

O Entremez deve ter sido escrito em 1591 ou pouco depois; ele 

quer zombar da excessiva moda dos Romanceiros, que sem parar 
se reeditavam já fazia meio século e, em especial, o Romanceiro 

intitulado Flor de Romances, que se vinha publicando e 

adicionando desde 1591 a 1597.256 

                                                
256 MENÉNDEZ PIDAL. Un aspecto de la elaboración del Quijote, 1964, p. 14, tradução minha. "El 

Entremés debió de ser escrito en 1591 o poco después; quiere burlarse de la excesiva boga de los 
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 Ele esclarece que o entremez zomba do modismo que existia da população em 

torno dos romances que já estavam sendo reeditados por cerca de quinhentos anos, 

dando ênfase em especial ao romanceiro intitulado Flor de Romances
257

 que, além de 

ter sido publicado em 1591, vinha adicionando novos romances em cada reedição até o 

ano de 1597. É interessante notar que o fato de o entremez ser uma sátira ao modismo 

que havia em torno da leitura de romances é um aspecto relevante para Cervantes na 

escrita de Dom Quixote, uma vez que resulta em uma espécie de sátira aos livros 

cavalheirescos que entraram em decadência na época do autor. 

 Um aspecto relevante da própria narrativa de suma importância para afirmar que 

Los Romances tenha sido concebido primeiro é que, ao acreditar ser Valdovinos, dom 

Quixote não está buscando inspiração nos livros de cavalaria e, sim, nos romances 

medievais. Menéndez Pidal aborda essa questão com o um argumento que Dom Quixote 

teria seguido os passos do entremez: 

 

Agora consideremos que o Entremez queira zombar dos indiscretos 

leitores do Romanceiro e pisa firmemente seu terreno quando faz que 

Bartolo acredite ser qualquer personagem de romances. Cervantes 

quer censurar a leitura dos livros de cavalarias, e está de todo fora de 
seu campo quando faz reiteradamente dom Quixote delirar com as 

mesmas personagens romanescas que Bartolo; bem se vê que a 

primeira ideia do louco que sonha ser Valdovinos pertence ao 

entremez, e que somente por influência indevida deste se encontra na 

novela. Se fingíssemos supor por um instante que o entremez era 

posterior e feito à imitação do Quixote, tropeçaríamos com esta razão, 

que toca ao fundamento mesmo das duas obras.258 

 

 Como já dito, o entremez tem como um de seus aspectos fazer burla dos 

romances inumeravelmente reeditados e, para isso, a figura de Bartolo se utilizava deles 

para mostrar uma personagem que enlouquecera, após ler demasiados romances, a 

                                                                                                                                          
Romanceros, que sin cesar se reeditaban desde hacía medio siglo, y en especial del Romancero intitulado 

Flor de Romances, que se venía publicando y añadiendo desde 1591 a 1597." 
257 "Entre los numerosos romancerillos que precedieron al Romancero general — unas veces la 

precedencia es meramente cronológica, otras lo preceden como el afluente puede preceder al río que lo 

absorbe — , entre todos ellos, ninguno tan misterioso y elusivo como aquella Flor de varios romances, 

compilada por el Bachiller Pedro Moncayo e impresa en Huesca en 1589" (MONTESINOS, 1952, p. 
386).   
258 "Ahora consideremos que el Entremés quiere burlarse de los indiscretos lectores del Romancero, y 

pisa firmemente su terreno cuando hace que Bartolo se crea ser cualquier personaje de romances. 

Cervantes quiere censurar la lectura de los libros de caballerías, y está del todo fuera de su campo cuando 

hace reiteradamente a don Quijote desvariar con los mismos personajes romancescos que Bartolo; bien se 

ve que la primera idea del loco que sueña ser Valdovinos pertenece al entremés, y que sólo por influencia 

indebida de éste se halla en la novela. Si pretendiéramos suponer por un instante que el entremés era 

posterior, y hecho a imitación del Quijote, tropezaríamos con esta razón, que toca al fundamento mismo 

de las dos obras" Ibidem, p.15. 
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ponto de acreditar ser uma de suas personagens. Por sua vez, Miguel de Cervantes 

pretende fazer uma crítica aos livros de cavalaria e não aos romances medievais, porém, 

ao acreditar ser Valdovinos e Abindarráez, ou atribuir a seu vizinho a alcunha de 

marquês de Mântua e, por vezes, Rodrigo de Narváez, dom Quixote está fazendo 

referência a romances medievais, que não são do gênero cavalheiresco  principal 

motivo de sua loucura, conforme a narrativa: 

 

Sua imaginação se encheu de tudo aquilo que lia nos livros, tanto de 
encantamentos como de duelos, batalhas, desafios, feridas, galanteios, 

amores, tempestades e disparates impossíveis; e se assentou de tal 

modo em sua mente que todo aquele amontoado de invenções 

fantasiosas parecia verdadeiro: para ele não havia outra história mais 

certa no mundo. Dizia que Cid Ruy Díaz tinha sido muito bom 

cavaleiro, mas que não se igualava ao Cavaleiro da Espada Ardente, 

que de um só golpe tinha partido ao meio dois gigantes ferozes e 

descomunais.259 

 

 Esse trecho mostra que para Alonso Quijana não havia histórias mais sublimes 

do que as dos cavaleiros andantes, fazendo ainda referências a dois deles: Cid Ruy Díaz 

e o Cavaleiro da Espada Ardente, apelido pelo qual é conhecido Amadís de Grécia. Era 

de se esperar, então, que em seus acessos de loucura, ele se identificasse com 

personagens dos livros de cavalaria, uma vez que acreditava serem as histórias mais 

verdadeiras que existiam no mundo; logo, as escolhas referentes aos romances 

medievais indicam uma contradição; portanto, a possível posterioridade da escrita de 

Cervantes. 

 Pidal apresenta uma informação importante sobre um dos propósitos acerca dos 

entremezes: "O louco em cuja cabeça desaparece a ideia da própria personalidade para 

ser esta substituída pela de outra personagem famosa qualquer, é o vulgar e único tipo 

que sempre manipula o Entremez, atento somente a provocar o riso dos espectadores 

[...]"
260

 (PIDAL, 1964, p. 15-16, tradução minha). Para ele, o fato de Alonso Quijana 

esquecer momentaneamente de quem é para se assumir ser uma personagem menos 

reconhecida em sua época do que o recém surgido dom Quixote de la Mancha seria um 

artifício que serviria apenas para fazer com que os leitores/espectadores se divertissem 

através do riso a partir do reconhecimento da personagem parodiada, ou seja, teria 

função no entremez Los Romances. 

                                                
259 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. I, 2012, p. 63. 
260 "El loco en cuya cabeza se desvanece la idea de la propia personalidad para ser ésta sustituida por la de 

otro personaje famoso cualquiera, es el vulgar y único tipo que siempre maneja el Entremés, atento sólo a 

provocar la risotada de los espectadores [...]" 
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 É a partir desse ponto que Menéndez Pidal afirma que Cervantes, ao ter 

conhecimento desse artifício teatral, se utiliza dessa comicidade para dar a principal 

característica à sua protagonista. De acordo com ele: 

 

Este é o fato fundamental na gestação do Quixote. Cervantes 

descobriu uma graça fecunda no entremez que zomba do transtorno 

mental causado pela indiscreta leitura do Romanceiro. Esta sátira 

literária lhe pareceu tema excelente; mas a separou do Romanceiro, 

gênero poético admirável, para levá-la a um gênero literário por 

muitos execrado, o das novelas cavalheirescas, não menos em moda 

que o Romanceiro.261 

 

 Segundo o que afirma Pidal, Cervantes teria retirado a ideia de uma personagem 

com uma espécie de transtorno mental após ler diversos livros do entremez Los 

Romances. Porém, ao invés de criar sua protagonista tendo como fundo os romances 

medievais, preferiu satirizar as novelas de cavalaria, um gênero que também estava 

saindo de moda em sua época, assim como o romanceiro. 

 Sobre estar fazendo uma crítica aos livros de cavalaria, Cervantes declara essa 

intenção abertamente dentro do próprio Dom Quixote no mesmo prólogo em que há, 

supostamente, um diálogo entre o autor e um amigo seu; este último declara: "Depois, 

se entendi direito, vosso livro não tem necessidade de nenhuma daquelas coisas que 

dizeis que lhe faltam, porque todo ele é uma invectiva contra os livros de cavalaria" 

(CERVANTES, 2012, v. 1, p. 43). Esse suposto amigo de Cervantes, no prólogo, afirma 

que na obra do autor não é necessário nada das obras dos mais famosos escritores que se 

têm conhecimento, pois ela não será em nada parecida com as deles, já que terá o intuito 

de criticar os livros de cavalaria. 

 Atendo-se à relação com a possível data de publicação de Los Romances, Pidal 

adverte para quando se deu a publicação do romanceiro intitulado Flor de Romances  

citado anteriormente  que seria em 1591, sendo que houve reimpressões e inserções de 

novos romances nele até o ano de 1597. Para ele, esse romanceiro contribui para a 

afirmação de que Los Romances teria sido publicado por volta de 1591. 

 

                                                
261 MENÉNDEZ PIDAL. Un aspecto de la elaboración del Quijote, 1964, p. 16, tradução minha. "Éste es 

el hecho fundamental en la gestación del Quijote. Cervantes descubrió una gracia fecunda en el entremés 

que se burla del trastorno mental causado por la indiscreta lectura del Romancero. Esta sátira literaria le 

pareció tema excelente; pero la apartó del Romancero, género poético admirable, para llevarla a un 

género literario de muchos execrado, el de las novelas caballerescas, no menos en moda que el 

Romancero." 
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Inserem-se no Entremez versos de trinta e três romances, não 

populares, e sim artificiosos, e trinta deles se encontram no Flor de 

vários e novos romances, 1ª., 2ª. e 3.ª parte, publicada em Valência, 

1591, e reimpressa em 1593. Estes trinta romances do entremez não se 

voltam a encontrar reunidos em nenhum outro romanceiro posterior 

nem anterior. Na primeira época de publicação do Romanceiro (desde 

1550 a 1688), no Cancioneiro de romances, na Silva de romances, em 

Timoneda, em Padilla, etc., faltam quase todos os que cita Bartolo; na 

terceira época, quando apareceu o Romanceiro Geral, em 1600, 
reunindo "as nove partes de Romanceiros", isto é, as nove partes da 

Flor que andavam separadas, se suprimiram sete dos romances citados 

por Bartolo. Embora seja fácil de ver que o Entremez pertence 

claramente à segunda época; o entremezista trabalha tendo em vista o 

romanceiro então em voga, uma edição da Flor de vários, 1ª., 2ª. e 3ª. 

parte (1591), quando não havia ainda começado a voga do 

Romanceiro Geral, de 1600 a 1614.262 

 

 Vê-se, então, que a explicação de Menéndez Pidal ao afirmar que o entremez 

Los Romances teria sido escrito antes de Dom Quixote é coerente. Segundo ele, Los 

Romances possui versos que se encontram em trinta e três romances diferentes, sendo 

que desses, trinta se encontram no romanceiro intitulado Flor de vários e novos 

romances 1ª., 2ª., e 3.ª parte  e, como visto anteriormente, publicado em 1591. De 

acordo com sua explicação, esses trinta romances utilizados no entremez não se 

encontram reunidos em nenhum outro romanceiro que não seja o Flor, seja anterior seja 

posterior a essa publicação. Ele ainda explica que o tipo de publicação intitulada 

romanceiro vai de 1550 a 1688 e é dividida em três épocas distintas. Na primeira época 

de publicação do romanceiro, em vários livros diferentes, faltam, de acordo com 

Menéndez Pidal, quase todos os romances citados por Bartolo, fazendo com que o 

entremezista não os tenha retirado dessa época. A terceira época é quando surge o 

Romanceiro Geral, em 1600, em que são reunidas as nove partes de romanceiros que, 

na verdade são as nove partes do Flor de romances que andavam separadas. Nessa 

publicação de 1600 (Romanceiro Geral), foram suprimidos sete dos romances citados 

por Bartolo no entremez, o que já daria a entender que o Los Romances teria que ter 

sido escrito antes dessa data, estando na segunda época. Menéndez Pidal ainda reforça a 

                                                
262 Ibidem, p. 29, tradução minha. "Se insertan en el Entremés versos de treinta y tres romances, no 

populares, sino artificiosos, y treinta de ellos se encuentran en el Flor de varios y nuevos romances, 1.ª, 
2.ª y 3.ª parte, publicada en Valencia, 1591, y reimpresa en 1593 [a]. Estos treinta romances del Entremés 

no se vuelven a hallar reunidos en ningún otro romancero posterior ni anterior. En la primera época de 

publicación del Romancero (desde 1550 a 1688), en el Cancionero de romances, en la Silva de romances, 

en Timoneda, en Padilla, etc., faltan casi todos los que cita Bartolo; en la tercera época, cuando apareció 

el Romancero General, en 1600, reuniendo «las nueve partes de Romanceros», esto es, las nueve partes 

de la Flor que andaban separadas, se suprimieron siete de los romances citados por Bartolo. Bien se echa 

de ver que el Entremés pertenece claramente a la secunda época; el entremesista trabaja teniendo a la 

vista el romancero entonces en boga, una edición de la Flor de varios, 1.ª, 2.ª y 3.ª parte (1591), cuando no 

había aún comenzado la boga del Romancero General, de 1600 a 1614." 
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afirmação dizendo que o entremezista usaria para a sua escrita o romanceiro que estava 

em voga no momento, ou seja, a edição do Flor de romances, 1ª., 2ª. e 3ª parte, já que 

ainda não havia começado a tendência do Romanceiro Geral, que foi de 1600 a 1614. 

 Outro ponto utilizado por Menéndez Pidal para afirmar a data de publicação do 

entremez como sendo por volta de 1591 se relaciona com a guerra contra a Inglaterra e 

o desembarque de tropas espanholas nesse país: "[...] a loucura de Bartolo consiste em 

querer tornar-se soldado e embarcar para ir guerrear com os ingleses; responde, pois, às 

mesmas ideias que eram dominantes quando se escreveu o pequeno romance ‘Irmão 

Perico’, incluído na íntegra no Entremez [...]"
263

 (MENÉNDEZ PIDAL, 1964, p. 30, 

tradução minha). Ao enlouquecer por ler o romanceiro, Bartolo resolve ir à guerra 

contra os ingleses, como já visto anteriormente. De acordo com Menéndez Pidal, essas 

ideias já eram frequentes na escrita de Irmão Perico. Há de se notar que Perico é o 

nome de uma personagem do entremez, que se refere ao irmão da esposa de Bartolo e, 

como informam Suárez e Madroñal, no entremez, acontece a adaptação do romance 

original: "Começa outra adaptação do pequeno romance gongórico ‘Irmão Perico’ que 

se estende pelos versos seguintes"
 264

 (ARELLANO, 2005, p. 903, tradução minha). O 

entremezista se utiliza deste pequeno romance para desenvolver sua história e, 

inclusive, encontrar o nome para algumas de suas personagens  Bartolo, Dorotea e 

Perico , fazendo apenas algumas adaptações. Nos versos do entremez se vê Dorotea 

recitar da seguinte maneira: 

 

DOROTEA  Irmão Perico, 
   que estás à porta, 

   com camisa limpa 

   e touca nova: 

   meu irmão Bartolo 

   vai à Inglaterra, 

   para matar o Draque 

   e prender a rainha. 

   Tem que trazer-me 

   a mim da guerra 

   um luteraninho 

   com uma cadeia, 

   e uma luterana 
   a senhora avó.265 

                                                
263 "[...] la locura de Bartolo consiste en quererse hacer soldado y embarcarse para ir a guerrear con los 

ingleses; responde, pues, a las mismas ideas que eran dominantes cuando se escribió el romancillo 

«Hermano Perico», incluido íntegro en el Entremés [...]" 
264 "Comienza otra adaptación del romancillo gongorino ‘Hermano Perico’ que se extiende por los versos 

siguientes." 
265 ARELLANO. Entremés famoso de los romances, 2005, p. 903-904, tradução minha." DOROTEA 

Hermano Perico, que estás a la puerta, con camisa limpia y montera nueva: mi hermano Bartolo se va a 
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 Tanto no entremez como no pequeno romance Irmão Perico há a informação de 

que Bartolo irá à Inglaterra para matar Draque
266

 e prender a rainha. Sobre isso, 

Menéndez Pidal faz a seguinte reflexão: 

 

[...] os principais armamentos e expedições para desembarques na 

Inglaterra e Irlanda foram em 1588 (a Invencível), 1596, 1597, 1601 e 

1602 (esta foi a última expedição); quando ocorre a morte de Isabel 

(24 de março 1603), começam a falar de paz. Antes, pois, de 1602 

teve que ser escrito o Entremez, pois seria sair do habitual e corrente o 

acreditar que este houvesse colocado suas alusões e seu ambiente em 

um passado histórico; enquanto não haja positivas provas em 

contrário, há que supor que o teatro cômico se move dentro da época 

atual e da vida diária e familiar a todos. Limitando-nos mais a este 
princípio, podíamos pensar que o Entremez foi escrito não somente 

em tempos de expedições contra a Inglaterra, e sim durante a vida de 

Draque (morto a 28 de janeiro de 1596), já que dramatiza todo o 

romance de "Irmão Perico" com sua famosa alusão ao famoso capitão 

e então, coincidindo com a data da Flor 1ª., 2ª. e 3ª., temos que em 

1591 foi quando dom Alonso de Bazán venceu os ingleses em Açores, 

capturou a Vengeance, galera capitânia de Draque e despertou o 

entusiasmo espanhol, tanto que se superou em renovar a tentativa de 

invasão à Inglaterra. Pouco depois desta vitória é a data mais provável 

do Entremez.267 

 

 Aqui, a hipótese de Menéndez Pidal se aprofunda a partir das datas em que 

houve expedições espanholas para desembarcarem na Inglaterra e Irlanda. Ele explica 

que essas expedições aconteceram nos anos de 1588, 1596, 1597, 1601 e 1602  sendo 

essa a última a acontecer  de tal forma que, se Bartolo desejava "embarcar" 

(ARELLANO, 2005, p. 903), como narra Perico no entremez, teria que ter partido em 

uma dessas expedições.  

                                                                                                                                          
Ingalaterra, y a prender la reina. Tiene de traerme a mí de la guerra un luteranico con una cadena, y una 

luterana a señora agüela." 
266 De acordo com Ignnacio Arellano (ARELLANO, 2005, p. 904), Draque era um "famoso pirata inglês". 
267 MENÉNDEZ PIDAL. Un aspecto de la elaboración del Quijote, 1964, p. 30, tradução minha. "[...] los 

principales armamentos y expediciones para desembarcos en Inglaterra e Irlanda fueron en 1588 (la 

Invencible), 1596, 1597, 1601 y 1602 (ésta fue la última expedición); en cuanto ocurre la muerte de Isabel 

(24 de marzo 1603), se empieza a hablar de paz. Antes, pues, de 1602 tuvo que ser escrito el Entremés, 

pues sería salirse de lo ordinario y corriente el creer que éste hubiese colocado sus alusiones y su 
ambiente en un pasado histórico; mientras no haya positivas pruebas en contrario, hay que suponer que el 

teatro cómico se mueve dentro de la época actual y de la vida diaria y familiar a todos. Ciñéndonos más a 

este principio, podíamos pensar que el Entremés fue escrito no sólo en tiempo de expediciones contra 

Inglaterra, sino en vida de Drake (muerto el 28 de enero de 1596), ya que dramatiza todo el romance de 

«Hermano Perico» con su alusión al famoso capitán y entonces, coincidiendo con la fecha de la Flor 1.ª, 

2.ª y 3.ª, tenemos que en 1591 fue cuando don Alonso de Bazán venció a los ingleses en las Azores, 

capturó la Vengeance, galera capitana de Drake, y excitó el entusiasmo español, tanto que se pasó en 

renovar la tentativa de invasión en Inglaterra. Poco después de esta victoria es la fecha más probable del 

Entremés." 
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 Outro apontamento de Pidal é com relação à Rainha Isabel, que faleceu em 

1603. De acordo com ele, quando se dá o falecimento da rainha, se começa a falar de 

paz; de tal forma, não seria coerente criar uma história em que a personagem principal 

quer ir à guerra, em um momento em que se instarou a paz. Outro ponto não levantado 

por Menéndez Pidal, mas que se supõe relevante, é o fato de que, para se prender a 

rainha, como narra Dorotea, é pressuposto que ela esteja viva. Como a morte de Isabel 

se dá em 1603, o entremez teria de ter sido escrito antes dessa data.  

 De acordo com esse autor, seria improvável que o entremezista fizesse alusões 

em seu texto a um passado histórico, o que seria algo fora do habitual entre os 

escritores. Porém, não podendo fazer essa afirmativa, ele lembra que, supostamente, o 

teatro cômico se utiliza da atualidade, familiar a todos que a vivem, para provocar o 

riso, de forma tal que não haveria efeito cômico se tratar de algo que já não faz mais 

parte do contexto daqueles espectadores. Pidal ainda relaciona a data do entremez com 

Draque, famoso capitão pirata. Segundo ele, o entremez teria sido escrito não somente 

durante um período de expedição à Inglaterra, como também o teria que ser durante a 

vida do Capitão Draque, falecido em 1596. Todo o romance Irmão Perico  que faz 

alusão a Draque  é dramatizado no entremez e está contido no Flor; além disso, no ano 

de 1591, dom Alonso de Bazán venceu os ingleses em Azores e capturou a galé 

capitânia de Draque.  

 Para Menéndez Pidal, há também outro ponto que situa o entremez Los 

Romances antes de Dom Quixote. Esse ponto está relacionado com a influência da obra 

de Cervantes na construção de textos teatrais, inclusive entremezes. 

 

O teatro entremesil parodiou, sim, o começo do Quixote, e o fez, 

como era natural, de modo que se reconhecesse por todos a paródia; 

em Los invencibles hechos de don Quijote (publicados em 1617) saem 

a reluzir os tipos conhecidos de todos: dom Quixote, Sancho e o 

vendeiro. É inconcebível uma paródia do Quixote que não nomeie o 

cavaleiro manchego, pois se fez imediatamente famosíssimo e 

insubstituível.268 

 

 Dom Quixote, então, pelo que diz Pidal, passa a se tornar fonte de inspiração 

para encenações dramáticas, dando origem a textos teatrais maiores e, também, ao 

                                                
268 MENÉNDEZ PIDAL. Un aspecto de la elaboración del Quijote, 1964, p. 31, tradução minha. "El 

teatro entremesil parodió, sí, el comienzo del Quijote, y lo hizo, como era natural, de modo que se 

reconociese por todos la parodia; en Los invencibles hechos de don Quijote (publicados en 1617) salen a 

relucir los tipos conocidos de todos: don Quijote, Sancho y el ventero. Es inconcebible una parodia del 

Quijote que no nombre al caballero manchego, pues se hizo inmediatamente famosísimo e insustituible." 
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gênero de teatro breve conhecido como entremez. A esse exemplo se tem o entremez 

conhecido como Los invencibles hecho de don Quijote de la Mancha
269

. Para ele, seria 

improvável que uma comédia baseada no cavaleiro da mancha não levasse o seu nome 

no título, já que a obra de Cervantes acabou por, em pouco tempo após sua publicação, 

se tornar muito famosa, e seria de interesse de um escritor de textos para teatro que sua 

obra levasse um nome conhecido que atraísse público a seu espetáculo. 

 Para finalizar seus argumentos, Pidal recorre ao próprio Dom Quixote para 

corroborar a ideia de que Cervantes se utiliza do entremez como fonte de inspiração 

para dar início à sua obra, abandonando-a depois em definitivo para dar sequência à sua 

escrita. De acordo com ele, e conforme se pode constatar no capítulo VII da obra de 

Cervantes, se vê pela última vez dom Quixote se passando por alguma personagem dos 

romances medievais. Ao ser questionado pelo padre sobre o retorno de sua loucura  

como já visto  por estar muito cansado ou, então, gravemente ferido, dom Quixote tem 

seu último delírio romanesco. 

 

 Ferido não  disse dom Quixote , mas exausto e arrebentado, sem 
dúvida, porque aquele filho da puta de dom Roland me sovou com o 

galho de uma azinheira. E tudo por inveja, porque vê que só eu sou 

adversário para suas valentias. Mas eu não me chamaria Reinaldos de 

Montalbán se, levantando deste leito, não o fizesse me pagar, apesar 
de todas as bruxarias.270 

 

 Percebe-se que nesse trecho, mais uma vez, dom Quixote acredita ser uma 

personagem de romance medieval: nesse caso, Reinaldos de Montalbán. Menéndez 

Pidal recorre a essa referência para encerrar a participação do entremez na criação do 

Dom Quixote. 

 

Sem dúvida, a especial loucura de dom Quixote em sua primeira saída 

imaginando uma vez ser Valdovinos ferido, acreditando, em seguida, 

ser Albindarráez prisioneiro, e sendo depois Reinaldos indignado 

contra dom Roldán, era, já indicamos, fortemente prejudicial para a 
personalidade do engenhoso fidalgo. Cervantes abandonou este 

caminho por completo assim que acabou de esgotar sua primeira fonte 

de inspiração; adiante, dom Quixote será sempre e nada mais que dom 

Quixote. Seu caráter recebe em seguida um firme apoio. No mesmo 

                                                
269 "Publicado na Oitava parte das comédias de Lope de Vega (Barcelona, 1617), o Entremez famoso de 

los invencibles hechos de don Quijote de la Mancha, de Francisco de Ávila, constitui a primeira 

adaptação do Quixote no teatro breve, e vem iniciar um caminho que resultará muito produtivo neste 

mesmo século [...]" (MATA INDURÁIN, 2005, p. 935). 
270 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. VII, 2012, p. 104. 
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capítulo VII, em que acabam estas alucinações de impessoalidade, 

entra em cena Sancho.271 

 

 Menéndez Pidal afirma, então, que toda a loucura de dom Quixote em se achar 

outra pessoa, que não dom Quixote, cessa logo após essa passagem da obra que, 

curiosamente, coincide com o ponto em que vai a ação do entremez Los Romances: a 

referência ao fogo. Em Dom Quixote, a referência à fogueira feita pelo padre, barbeiro, 

ama e sobrinha está situada pouco antes  mais precisamente ao final do capítulo VI  

de o cavaleiro se achar Reinaldos de Montalbán. A partir desse ponto, toda e qualquer 

menção utilizada pela personagem de dom Quixote terá como referência os livros de 

cavalaria e não mais os romances medievais. De acordo com Pidal, havia um aspecto 

em Cervantes que propiciou para que esse fato ocorresse.  

 

Cervantes venerava o mundo épico e, assim que se viu livre da 

sugestão do entremez, fez que a loucura de dom Quixote se retirasse 

por completo dos versos do Romanceiro e se refugiasse, como em seu 

próprio palácio, nas fantásticas cavalarias dos livros em prosa [...]272 

 

 Ao afirmar que Cervantes era adepto do gênero épico e que se viu livre da 

referência do entremez  gênero lírico , desvincula a loucura de dom Quixote a partir 

dos versos propostos (impostos) pelo romanceiro e se embrenha, de vez, pelas alusões 

aos livros de cavalaria que são em prosa. Menéndez Pidal ainda faz uma reflexão a qual 

o surgimento da figura de seu fiel escudeiro, Sancho Pança, justamente no capítulo VII, 

contribui para que o livro caminhe pelas estradas da cavalaria andante. 

 

Em definitivo, Cervantes compreendeu que seu dom Quixote não 
podia seguir revivendo os episódios do Romanceiro, pelos quais 

estava nobremente apaixonada a imaginação espanhola, e viu que a 

força cômica havia de se apoiar somente na incompatibilidade da 

                                                
271 MENÉNDEZ PIDAL. Un aspecto de la elaboración del Quijote, 1964, p. 18, tradução minha. "Desde 

luego, la especial locura de don Quijote en su primera salida, figurándose una vez ser Valdovinos herido, 

creyéndose en seguida Albindarráez prisionero, y siendo después Reinaldos indignado contra don Roldán, 
era, ya lo hemos indicado, fuertemente perjudicial para la personalidad del ingenioso hidalgo. Cervantes 

abandonó este camino por completo en cuanto acabó de agotar su primera fuente de inspiración; en 

adelante, don Quijote será siempre y nada más que don Quijote. Su carácter recibe en seguida un firme 

apoyo. En el mismo capítulo VII, en que acaban estas alucinaciones de impersonalismo, entra en escena 

Sancho." 
272 Ibidem, p. 19, tradução minha. "Cervantes veneraba el mundo épico, y en cuanto se vio libre de la 

sugestión del entremés, hizo que la locura de don Quijote se retirase por completo de los versos del 

Romancero y se refugiase, como en su propio alcázar, en las fantásticas caballerías de los libros en prosa 

[...]" 
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perfeição antissocial do cavaleiro andante com uma vida estreitamente 

organizada entre fortes instituições de governo.273 

 

 Para Pidal, Cervantes percebe que sua personagem não poderia se apoiar por 

toda a obra nas histórias do romanceiro  gênero muito popular na Espanha  e que sua 

obra teria que retirar o apelo cômico do fato de se existir um cavaleiro andante 

circulando entre a população vigente do final do século XVI e início do século XVII. 

 Acredita-se, então, que após todos esses apontamentos feitos por Menéndez 

Pidal, o entremez intitulado Los Romances tenha sido publicado antes de Dom Quixote 

de Miguel de Cervantes, e que seria este, o segundo, a se inspirar no primeiro para dar 

início às aventuras do cavaleiro manchego, mais exatamente até o início do capítulo VII 

da obra cervantina. Embora o escritor tenha utilizado esse texto dramático para construir 

Dom Quixote, ele não pode ser considerado um plagiário. E é a partir dessa reflexão 

sobre a originalidade de Cervantes que se encerra esse apontamento acerca da influência 

do entremez Los Romances na gênese de Dom Quixote. Para uma melhor compreensão, 

segue-se uma última elucidação de Menéndez Pidal: 

 

Cervantes, justamente nos momentos em que segue mais próximo ao 

Entremez, aparece mais original que nunca. Nada daquela fresca, sutil 

e funda finura cômica que faz do episódio dos mercadores de Toledo 

um dos melhores da novela, nada deriva do entremez; este impôs à 

imaginação de Cervantes vários pormenores tão somente dos mais 

externos da aventura. O grotesco e abobado Bartolo se parece na 

brutal materialidade de alguns atos a dom Quixote; mas nada mais que 

neste pouco, porque necessita totalmente do misterioso atrativo 

interior que acompanha a dom Quixote desde o começo. Para retirar 

do Entremez os primeiros capítulos do Quixote foi necessário um 
gigantesco esforço criador, coisa de que totalmente se esquecem 

muitos eminentes críticos, relutantes em acreditar que o gênio 

inventivo de um Cervantes ou um Dante tenha mais fontes de 

inspiração que as vulgarmente conhecidas. O Entremez, depois de 

suscitar a concepção de Cervantes, antes que ajudá-la veio a servir-lhe 

de estorvo, pois lhe obrigou a um trabalho de retificação que nos é 

dado observar em parte, já que em parte se levou a cabo, não nos 

momentos de gestação, e sim no mesmo curso da execução.274 

                                                
273 Ibidem, p. 19, tradução minha. "En definitiva, Cervantes comprendió que su don Quijote no podía 

seguir reviviendo los episodios del Romancero, con los que estaba noblemente encariñada la imaginación 

española, y vio que la fuerza cómica había de estribar sólo en la incompatibilidad de la perfección asocial 
del caballero andante con una vida estrechamente organizada entre fuertes instituciones de gobierno." 
274 Ibidem, p. 17, tradução minha. "Cervantes, justamente en los momentos en que sigue más de cerca al 

Entremés, aparece más original que nunca. Nada de aquella fresca, sutil y honda finura cómica que hace 

del episodio de los mercaderes toledanos uno de los mejores de la novela, nada deriva del entremés; éste 

impuso a la imaginación de Cervantes varios pormenores tan sólo de los más externos de la aventura. El 

grotesco y apayasado Bartolo se parece en la brutal materialidad de algunos actos a don Quijote; pero 

nada más que en esto poco, porque carece totalmente del misterioso atractivo interior que acompaña a don 

Quijote desde el comienzo. Para sacar del Entremés los primeros capítulos del Quijote se necesitó un 

gigantesco esfuerzo creador, cosa que totalmente olvidan muchos eminentes críticos, reacios para creer 
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 Cervantes, então, para Menéndez Pidal e muitos outros estudiosos cervantistas, 

está longe de ser considerado um autor sem originalidade e, por consequência, um 

plagiário, pelo contrário; ao ser capaz de se inspirar em uma obra tão breve quanto Los 

Romances para dar início a Dom Quixote, está entre os gênios da literatura mundial, 

sendo capaz de transformar uma inspiração em uma obra prima. 

 Há de se notar, através de toda essa reflexão em torno da construção dos sete 

primeiros capítulos de Dom Quixote, que a obra de Cervantes acaba por ter um aspecto 

teatral, visto que diversos elementos que compõem a estrutura dramática do entremez 

tem o propósito de influenciar o espectador em um reconhecimento  que vai da citação 

do romancillo Hermano Perico a passagens históricas envolvendo a guerra contra a 

Inglaterra  que tinha por objetivo provocar o riso. 

 Diferentemente do que se viu na relação de Dom Quixote com a commedia 

dell'arte, por se tratar não só de um gênero teatral, mas, também, de uma forma 

específica de se encenar, com tipos e estruturas pré-estabelecidas, através de Los 

Romances, Cervantes se aproveita de uma estrutura dramatúrgica para desenvolver a 

narrativa de sua obra cênica e literária. Ele se vale de um gênero literário ligado ao 

teatro  a dramaturgia  para escrever seu romance e, com isso, consegue não apenas 

uma base para história, mas, também, constrói uma estrutura literária conhecida pela 

população de sua época por via dos entremezes, aproximando mais sua escrita ao teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
que el genio inventivo de un Cervantes o un Dante tenga más fuentes de inspiración que las vulgarmente 

conocidas. El Entremés, después de suscitar la concepción de Cervantes, antes que ayudarla vino a 

servirle de estorbo, pues le obligó a un trabajo de rectificación que nos es dado observar en parte, ya que 

en parte se llevó a cabo, no en los momentos de gestación, sino en el curso mismo de la ejecución." 
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5 DA LITERATURA AO TEATRO 

 

 Como visto até o momento, Dom Quixote é uma obra que apresenta, em diversos 

aspectos, teatralidades, desde a forma como foi escrita por Miguel de Cervantes  

desdobrando-se nas funções de autor/narrador/personagem , às influências do teatro e 

da dramaturgia para criar passagens e episódios e, até mesmo, algumas personagens. 

Também a forma como a personagem principal se apresenta durante toda a narrativa,  

como uma espécie de ator/autor, compõe a dimensão das teatralidades imbricadas na 

obra. Tudo contribui para que a literatura escrita por Cervantes tenha um caráter 

dramático, fazendo com que ela seja inspiração para a criação de espetáculos cênicos 

em suas outras dimensões: espetáculos de dança
275

, ópera, musicais performances e, até 

mesmo, festividades. 

 O fato de as histórias envolvendo as aventuras do cavaleiro manchego e seu 

escudeiro estarem muito presentes no imaginário popular talvez seja um dos fatores para 

que seja recriada por inumeráveis artistas em todas as épocas, mas é muito provável 

também que a forte teatralidade de sua narrativa seja o que concorre para as reiteradas 

encenações dessa importante obra. 

 No que se refere à recorrência a Dom Quixote como fonte para a construção de 

espetáculos teatrais, é possível notar uma variedade de formatos, desde a sua publicação 

em 1605. Entremezes, dramaturgias convencionais, textos dramáticos inspirados na 

obra de Cervantes e, até mesmo, representações cênicas em festividades populares. 

Essas são algumas variações teatrais que tomam Dom Quixote, ou mesmo, as narrativas 

secundárias da obra, como fontes principais para a construção de seu enredo cênico.  

 Seguem-se algumas exemplificações de encenações da obra Dom Quixote no 

decorrer da história, de forma a corroborar a ideia das encenações teatrais. 

 

5.1 A presença de Dom Quixote no imaginário 

 

 Com grande sucesso, Dom Quixote acabou por ser difundido para outros lugares 

fora da Espanha, inclusive no continente americano, como informa Jean Canavaggio:  

                                                
275 "Em 3 de fevereiro de 1614, quatro meses antes da publicação de César Oudin, o Ballet de Don 

Quichot é dançado no Louvre, e em 29 de janeiro de 1620, nesse mesmo Louvre e na presença do rei, 

dom Quixote aparece em outro balé intitulado Les Chercheurs de Midy à Quatorze Heures (CHARTIER, 

2012, p. 85-86). 
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Bastaram três meses276, portanto, para o Quixote bater todos os 

recordes de venda. Além disso, sua fama não tardará a cruzar o 

oceano. Em fevereiro, um primeiro lote de exemplares da edição 

princeps é registrado em Sevilha e remetido ao Peru. Em abril, um 

segundo carregamento é enviado ao outro lado do Atlântico. Isso 

explica a necessidade de Robles de pôr à venda, no mês de junho, uma 

reedição de Cuesta. De agora em diante, o nome do engenhoso fidalgo 

é conhecido por todos; sua silhueta magra tornou-se célebre, associada 

às formas volumosas de seu fiel escudeiro.277 

 

 Embora não se temha com precisão a tiragem da obra no período de sua 

publicação, é inegável o sucesso imediato. As (des)aventuras de dom Quixote e Sancho 

tiveram uma repercussão muito grande, tanto entre a população que só queria se divertir 

com a narrativa (seja escrita ou oral) quanto, também, entre os artistas já de sua época. 

O sucesso de Dom Quixote  nesse caso sua primeira parte (1605)  foi inserido por 

Cervantes em sua segunda parte (1615), através da personagem Sansão Carrasco: 

 

[...] penso que hoje há mais de doze mil livros da dita história: se não, 

digam-no Portugal, Barcelona e Valência, onde foram impressos, e 

ainda há notícias de que está sendo impresso na Antuérpia; e me 

parece que não haverá nação nem língua onde não será traduzido.278 

 

 Salvo certo exagero na narrativa de Cervantes, a verdade é que se Dom Quixote 

não atingiu esses números, em pouco tempo, com a sua primeira parte, ele deve ter 

chegado muito próximo disso, conforme expõe Canavaggio ao citar Alonso Víctor 

Paredes.  Com base nos estudos de Paredes, autor do primeiro manual sobre arte 

tipográfica por volta de 1680, a tiragem normal de uma edição era de 1.500 exemplares, 

o que faria com que Dom Quixote tivesse 13.500 exemplares circulando em castelhano 

nos oito anos que seguiram a edição que saiu da oficina de John de la Cuesta  em 1605 

(CANAVAGGIO, 2005, p. 35). 

 Com tamanho sucesso, não tardaria que as histórias em torno do cavaleiro e de 

seu escudeiro chegassem rápido ao teatro. Especula-se que já em 1605  mesmo ano da 

publicação de sua primeira parte  já tenham sido levadas aos palcos as andanças de 

dom Quixote e Sancho Pança, como declara Roger Chartier. 

 

                                                
276 A primeira parte de Dom Quixote é publicada no mês de janeiro de 1605. 
277 CANAVAGGIO. Cervantes, 2005, p. 239. 
278 CERVANTES. Dom Quixote, v. 2, cap. III, 2012, p. 31. 
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Os primeiro tablados os quais foram montados Dom Quixote e 

Cardenio foram os de um "corral de comedias" ["pátios de 

comédias"]. Logo depois da publicação da história, talvez em 1605 ou 

1606 e, em todo caso, antes de 1608, o dramaturgo valenciano Guillén 

de Castro, eternamente famoso por suas Mocedades del Cid, compõe 

uma "comedia" em três "jornadas", ou três atos, intitulada Don 

Quijote de la Mancha. É com esse título que ela será publicada em 

Valença em 1618, mas os últimos versos da peça sugerem que ela 

talvez tenha sido representada como o dos "filhos trocados": "Y de los 
hijos trocados/ aquí la comedia acababa,/ y del Caballero Andante/ 

don Quijote de la Mancha" (versos 3100-3104) [E dos filhos trocados/ 

acaba aqui a comédia,/ e do Cavaleiro Errante/ dom Quixote de la 

Mancha]. 279 

 

 

 Esse é o primeiro registro que se tem de uma montagem para o teatro 

convencional, um espetáculo em um formato mais longo, sendo esse em três atos, com a 

presença do cavaleiro manchego e seu escudeiro. A partir do relato de Chartier, 

percebe-se a rapidez com que as aventuras de dom Quixote e Sancho Pança chegaram 

aos palcos. Por mais que se considere que a dramaturgia escrita por Guillén de Castro 

não seja de 1605, mas, sim, de 1607, há de se considerar um prazo muito curto, desde a 

publicação da primeira parte de Dom Quixote (1605), para que a obra já estivesse sendo 

difundida através do teatro. A montagem desse espetáculo é uma prova da fama que 

alcançou em um curto espaço de tempo entre os espanhóis.  

 Como já visto, a história que narra as aventuras do Cavaleiro da Triste Figura é 

uma riquíssima convocação ao olhar quando redimensionada no campo da encenação 

teatral mas, além dessa narrativa principal, há também as secundárias sendo igualmente 

fontes inesgotáveis para uma construção dramatúrgica e cênica. Ao apresentar o texto 

escrito por Guillén de Castro, Roger Chartier informa que a narrativa principal era a 

história de Cardenio e Lucinda, presente na primeira parte de Dom Quixote, porém, há a 

presença das personagens do cavaleiro manchego e seu escudeiro: "A despeito do título, 

a história que Guillén de Castro leva para o palco é certamente a de Cardenio [...] É 

apenas ao final da cena XIII da ‘comedia’ (no recorte moderno do primeiro ato da peça) 

que dom Quixote entra em cena" (CHARTIER, 2012, p. 56-57). Há de se notar que, 

embora a história dos desencontros entre Cardenio e Lucinda seja de um viés 

melodramático, o texto é uma comédia. É provável que isso se dê pelo fato da 

vinculação da personagem dom Quixote à trama. Também é possível que Guillén de 

Castro tivesse como foco principal os amores desencontrados entre dois casais, e que 

tenha nomeado a sua peça de forma que pudesse desfrutar nos palcos do mesmo 

                                                
279 CHARTIER. Cardenio entre Cervantes e Shakespeare - história de uma peça perdida, 2012, p. 55-58. 



178 

 

prestígio que Cervantes vinha desfrutando nos livros, ao fazer com que o seu público 

pudesse conhecer, ainda mais, as loucuras da famosa dupla da nova cavalaria andante. 

 Pensando em um processo de vaivém, é provável que a literatura tenha sido uma 

inesgotável fonte dramatúrgica. Porém, não se pode deixar de pensar que o teatro bem 

como algumas manifestações cênicas possam ter dado um grande impulso na 

divulgação da obra de Cervantes, principalmente considerando o seu alcance entre as 

diversas classes, chegando até mesmo àqueles que não sabiam ler, como informa 

Canavaggio: 

 

É verdade que, numa época em que só a minoria sabe ler e tem acesso 

direto ao texto, muitos só conheciam suas façanhas de ouvir falar. Mas 

há outras maneiras de tornar D. Quixote e Sancho familiares aos 

analfabetos: são os cortejos, os bailes, as mascaradas que já mostram a 

dupla nas festas e divertimentos a que as datas assinaladas dão 

pretexto. Assim, em 10 de junho de 1605 são vistos desfilando em 

Valladolid, [...] assim também eles reaparecerão, dois anos depois, em 

circunstâncias parecidas, mas agora nos confins do Peru: no intervalo 

entre uma aparição e outra, alçaram vôo.280 

 

 A partir desse relato, há de se notar a importância da representação cênica  

tanto no teatro quanto nas festividades próprias da sociedade espanhola. Nesse contexto, 

eles acabam por ser responsáveis pela difusão da história do Cavaleiro da Triste Figura, 

ao mesmo tempo em que as personagens se tornam típicas do entretenimento da 

população. Bem como o Arlequin da commedia dell'arte, que transcendeu o teatro e foi 

vinculado à festividade do carnaval italiano; dom Quixote e Sancho Pança se tornaram 

figuras presentes em eventos espanhóis como casamentos, procissões religiosas e 

também no carnaval.
281

 

 Entre as diversas festividades em que as personagens de Dom Quixote passaram 

a figurar, talvez a que ficou conhecida como mascarada seja a de maior destaque. Nos 

anos subsequentes à publicação da primeira parte, as persongens aparecem nas 

mascaradas de outros países colonizados pela Espanha, fato que dificulta estipular uma 

definição do que são as mascaradas e sua origem, já que foram incorporando 

características específicas das culturas de cada lugar onde aconteciam. 

                                                
280 CANAVAGGIO. Cervantes, 2005, p. 239. 
281 Para saber mais sobre a ligação das personagens de Dom Quixote com as festividades espanholas, ler o 

artigo de LOBATO, María Luisa. «El Quijote» en las mascaradas populares del siglo XVII. In: Estudios 

sobre Cervantes en la víspera de su Centenario / coord. por José Angel Ascunce Arrieta, v. 2, 1994, 

ISBN 3-930700-03-4, p. 577-604.  
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 As mascaradas eram um tipo de festividade, um espetáculo por assim dizer, em 

que seus participantes tinham como princípio básico a utilização de máscaras alegóricas 

que representavam figuras conhecidas da população local. Em geral, elas aconteciam 

em locais públicos, em sua maior parte nas ruas, e eram, quase sempre, organizadas por 

estudantes, pelo fato de estarem ligadas a um rito de passagem da juventude para a fase 

adulta (BRIOSO, 2012, p. 86).
282

 As mascaradas também funcionavam como uma 

espécie de entreato cômico em eventos que tinham uma seriedade por natureza, da 

mesma forma que os entremezes eram utilizados em intervalos dos espetáculos cênicos 

com um teor dramático mais denso, como afirma Roger Chartier ao se referir a uma 

mascarada em Salamanca em 1610. De acordo com o autor, a frente das personagens 

que faziam parte da obra, vinha um estandarte com a inscrição El Triunfo de Don 

Quixote: "O triunfo cômico de dom Quixote em meio à celebração da beatificação de 

Ignácio de Loyola é justificado pela relação como um ‘entremés’: [...] ‘alegre um pouco 

os atos tão graves que ocorreram nessas festas [...]" (CHARTIER, 2012, p. 65-66). 

 Como se pode perceber, então, os eventos ligados às mascaradas tinham como 

característica algum teor de seriedade e estavam muito presentes junto às celebrações 

religiosas, principalmente aquelas com a presença das personagens de Dom Quixote, 

como informa María Luisa Lobato: 

 

As festas de estudantes surgiam com distintas motivações, porém as 

figuras cervantinas em mascaradas de rua localizadas até o momento 

aparecem preferencialmente em festejos ligados a celebrações 

religiosas. O primeiro testemunho deste tipo de ação se refere a 
Salamanca e aconteceu em 1610, com motivo das festas organizadas 

pela Companhia de Jesus pela beatificação de São Ignacio de 

Loyola.283 

 

 A presença das personagens da obra de Cervantes, então, de acordo com a 

narrativa de María Luisa Lobato, em uma mascarada, se deu pela primeira vez na 

Espanha, cinco anos após a publicação da primeira parte de Dom Quixote, na mesma 

                                                
282 Como há diversas definições sobre as mascaradas e sua origem, optou-se por utilizar um pouco da que 

se encontra presente no livro Mascaradas de Castilla y León - tiempo de fiesta, de Bernardo Calvo Brioso 

por se tratar de uma mascarada presente em território espanhol. 
283 LOBATO. «El Quijote» en las mascaradas populares del siglo XVII, 1994, p. 577, tradução minha. 

"Las fiestas de estudiantes surgían con distintas motivaciones, pero las figuras cervantinas en mascaradas 

callerejas localizadas hasta el momento aparecen preferentemente en festejos ligados a celebraciones 

religiosas. El primer testimonio de este tipo de actos se refiere a Salamanca y tuvo lugar en 1610, con 

motivo de las fiestas organizadas por la Compañia de Jesús por la Beatificación de San Ignacio de 

Loyola." 
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ocasião em que se tinha o estandarte El Triunfo de Don Quixote, conforme a citação de 

Roger Chartier. 

 Em geral, as personagens escolhidas nas representações das mascaradas eram a 

de dom Quixote e Sancho Pança e, por vezes, seu cavalo, Rocinante, sua amada 

Dulcineia del Toboso, além de outras alegorias que marcam presença nas páginas de 

Dom Quixote. Em algumas dessas representações, há, inclusive, os próprios textos para 

serem recitados no trajeto em que o cortejo iria passar, algo muito próximo da 

representação teatral. María Luisa Lobato traz o relato de uma mascarada quixotesca 

acontecida em Zaragoza que possuía essa característica dramática: 

 

[...] a mascarada universitária de Zaragoza que aconteceu em 1614, 

com motivo da beatificação de Santa Teresa. Publicada por Aurora 
Egido, em um documentado trabalho, teve a peculiaridade de que os 

estudantes que encarnavam dom Quixote e Sancho, repartiam versos 

em papeizinhos com o título La verdadera y segunda parte del 

Ingenioso don Quijote de la Mancha. Aurora Egido aponta que os 

universitários de Zaragoza se anteciparam à publicação da Segunda 

Parte da novela, que coincide com a obra de Avellaneda [...]284 

 

 No relato se vê que alguns estudantes "encarnavam" as personagens de dom 

Quixote e Sancho Pança, ou seja, alguns deles representavam as figuras literárias. Nesse 

caso particularmente, os atores até mesmo distribuíam textos ao público nos quais 

afirmavam que sua representação era referente à segunda parte de Dom Quixote que, 

como bem observa María Luisa, ainda não havia sido publicada por Cervantes, porém já 

circulava pela Espanha uma obra apócrifa de um escritor de nome Alonso Fernández de 

Avellaneda. Era denominada Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la 

Mancha, que contiene su tercera salida: y es la quinta parte de sus aventuras, 

publicada em 1614. Nessa obra, o “plagiador” aproveita-se da fama da obra de Miguel 

de Cervantes e lança a terceira saída de dom Quixote, antes que seu verdadeiro autor 

lançasse sua versão. Por mais que os estudantes da mascarada de Zaragoza tenham se 

baseado na versão de Avellaneda para criar sua representação, há de se ressaltar que as 

bases da primeira parte da obra, escrita por Cervantes, constam na apócrifa, de forma tal 

que ela não deixa de ser uma mascarada quixotesca. 

                                                
284 Ibidem, p. 588, tradução minha. "[...] la mascarada quijotesca universitaria de Zaragoza que tuvo lugar 

en 1614, con motivo de la beatificaión de Santa Teresa. Publicada por Aurora Egido en un documentado 

trabajo, tuvo la peculiaridad de que los estudiantes que encarnaban a don Quijote y Sancho, repartían 

versos en papelillos con el título La verdadera y segunda parte del Ingenioso don Quijote de la Mancha. 

Auro Egido señala que los universitarios de Zaragoza se anticiparon a la publicaión de la Segunda Parte 

de la novela, que coincide con la obra de Avellaneda [...]" 



181 

 

 Outro tipo de festividade em que havia a representação de personagens de livros 

e que a personagem dom Quixote começou a figurar foram as chamadas justas. Roger 

Chartier faz uma breve explanação do que elas seriam: "Segundo a relação manuscrita 

da festa, vários cavaleiros entram em competição nesse torneio, no qual se trata de 

atingir com a lança um alvo colocado a certa altura. Todos se apresentam fantasiados 

como cavaleiros de romances [...]" (CHARTIER, 2012, p. 62). Como se pode perceber, 

as justas eram um torneio em que se inscreviam pessoas que, de certa forma, 

interpretavam cavaleiros, aqueles dos romances que tiveram origem na Idade Média e 

que foram a principal inspiração de Cervantes para criar sua célebre personagem. Nada 

mais certo de que o cavaleiro mais famoso da Idade Moderna também participava dessa 

grande festividade. Chartier descreve a participação do cavaleiro manchego em uma 

delas da seguinte maneira: 

 

[...] em 1607, o cavaleiro errante encontrava-se na outra margem do 

Atlântico e participava com outros ilustres cavaleiros das justas, ou 

‘fiestas de sortija’, organizadas por dom Pedro de Salamanca, 

corregidor de Pausa, então capital da província Parinacochas no Peru, 

para celebrar a nomeação como novo vice-rei de dom Juan de 

Mendoza y Luna, marquês de Montesclaros. [...] Um dos 

competidores, dom Luis de Córdoba, que, como indica a Relación, 

‘anda en este rreyno disfraçado con nombre de Luis de Galves’ [anda 

neste reino disfarçado com nome de Luís de Galves], escolheu outro 

herói: ele entra na praça como o ‘Cavallero de la Triste Figura don 
Quixote de la Mancha, tan natural y propio de como lo pintan en su 

libro’ [tão o exatamente quanto é pintado em seu livro]."285 

 

 A presença da personagem dom Quixote em justas é relatada antes mesmo de ele 

figurar em mascaradas, como se pode ver. Um fato interessante de se registrar é que as 

justas também estão presentes na narrativa de Miguel de Cervantes, inclusive a 

personagem do cavaleiro manchego faz menção à participação em uma, como se pode 

ver no seguinte trecho: 

 

Cide Hamete conta que dom Quixote, estando já curado de seus 

arranhões, achou que a vida que levava naquele castelo era contra a 

ordem de cavalaria que professava. Então resolveu pedir licença aos 

duques para partir a Zaragoza, cujas festas estavam próximas, onde 

pensava ganhar o arnês que se conquista nessas justas.286 

 

                                                
285 CHARTIER. Cardenio entre Cervantes e Shakespeare - história de uma peça perdida, 2012, p. 62-63. 
286 CERVANTES. Dom Quixote, v. 2, cap. LII, 2012, p. 454. 
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 No referido episódio, dom Quixote manifesta a vontade de ir à Zaragoza para 

participar das justas, no intuito de conseguir uma arnês, que seria uma armadura 

completa de cavaleiro. É interessante pensar que a cidade de Zaragoza é aquela que, um 

ano antes da publicação da segunda parte da obra, realizava uma mascarada que contava 

pela primeira vez com a presença do Cavaleiro da Triste Figura. De certo modo, foi a 

forma de Cervantes informar aos leitores que aquela publicação de Avellaneda era 

impostora e que só ele poderia levar até eles a presença do verdadeiro dom Quixote. 

Sendo assim, toda a celebração feita pelo povo aragonês em sua mascarada acabou em 

vão, principalmente quando se considera a alegria que tiveram durante a primeira parte 

da obra, em que Cervantes informa que a terceira saída de dom Quixote seria em 

Zaragoza (CERVANTES, 2012, v. 1, cap. LII, 2012, p. 622). O cavaleiro, servindo 

como interlocutor de seu autor, ao tomar conhecimento da publicação de Avellaneda, e 

de que o autor plagiário havia feito com que a personagem tivesse uma terceira saída 

para a cidade de Zaragoza, resolve tomar uma medida drástica, frustrando a população 

da localidade: 

 

Perguntaram a dom Quixote qual o destino de sua viagem. Respondeu 

que Zaragoza, para participar das justas do arnês, que costumam se 

fazer todos os anos. Dom Juan lhe disse que aquele livro novo contava 

como dom Quixote, fosse ele quem fosse, havia estado lá num torneio, 

num episódio sem imaginação, pobre de divisas, pobríssimo de trajes, 

mas rico de tolices. 

 Por isso mesmo não porei os pés em Zaragoza  respondeu dom 

Quixote  e assim mostrarei ao mundo a mentira desse historiador 
moderno, e as pessoas poderão ver que não sou o dom Quixote de que 

ele fala. 

 Faz muito bem  disse dom Juan.  Depois, há outras justas em 

Barcelona onde o senhor dom Quixote poderá mostrar seu valor. 

 É o que penso fazer  disse dom Quixote.287 

  

 E, com essa artimanha, Cervantes denunciou o Dom Quixote apócrifo de 

Avellaneda como plágiário, além de privar a comunidade de Zaragoza de ter a terceira 

saída de dom Quixote em suas terras, dando esse privilégio ao povo catalão. Ao 

desmentir o escritor da falsa aventura, dom Quixote não pôde participar das justas de 

Zaragoza e ainda retirou o mérito da cidade de ser lembrada como itinerário da última 

saída do cavaleiro. De qualquer forma, isso não impediu que dom Quixote estivesse 

presente em muitas outras justas. 

                                                
287 Ibidem, p. 454, cap. LIX, p. 519. 
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 Dom Quixote influenciou o teatro também por meio da construção de 

dramaturgias que têm como base essa história e, também, suas narrativas secundárias 

que não trazem a presença do cavaleiro; ou seja, utilizavam-se um enredo muito 

parecido ao criado por Cervantes, mas com uma organização e desfecho próprios, com 

personagens que se assemelhavam ao quixotesco, mas que não compartilhavam do 

mesmo universo de dom Quixote. 

 Um exemplo desse procedimento teatral foi O Cavaleiro do ardente Pilão (The 

Knight of the Burning Pestle), como explica Roger Chartier: "[...] atribuída a Beaumont 

e Fletcher na página de rosto das edições de 1635, mas que se considera escrita apenas 

por Beaumont pela maior parte das edições modernas [...]" (CHARTIER, 2012, p. 31). 

Chartier traz uma breve sinopse da peça, em que se pode notar certas semelhanças com 

Dom Quixote: 

 

[...] parece certo que o dramaturgo conhecia as aventuras de dom 

Quixote. Elas são contraponto das de Ralph, o caixeiro-viajante que se 

faz ‘Grocer Errant’, ‘merceiro errante’, no palco dos Blackfriars, para 

agradar ao senhor e à esposa dele, cansados de sátiras contra os 

‘Citizens’ de Londres que habitualmente eram encenadas ali. 

Tal será o caso, pensam eles, de The London Merchant, a peça que 

será apresentada pelas Queen's Revels Children e à qual eles assistem: 

[...] [Há sete anos se encenam peças neste teatro, eu notei que vós 

censurais sempre os burgueses: e eis que agora denominais a peça de 

O mercador de Londres. Abaixo vosso título, garoto! Abaixo vosso 
título!]. Depois de ter sugerido outro repertório citando peças voltadas 

a celebrar o patriotismo e o evergetismo dos burgueses da cidade, o 

que sucita a ironia mordaz do jovem que tem o papel do Prólogo, o 

‘Citizen’ declara: [...] [Preciso de um merceeiro, e ele deverá fazer 

coisas admiráveis], e sua mulher acrescenta: [...] [Que ele mate um 

leão com um pilão, marido, que ele mate um leão com um pilão]. 

Como nenhum dos jovens pode assumir tal papel, o burguês e sua 

esposa propõem um empregado, Ralph, que sabe fingir-se de ator, 

conhece os papéis heroicos e devia fazer o papel de Hieronimo em 

The Spanish Tragedy. Resta dar um título à peça encenada por Ralph: 

[...] [A honra do merceeiro] propõe o ‘Citizen’, mas o Prólogo prefere 

outro: [...] [Penso em O Cavaleiro do Ardente Pilão], que é a paródia 
de um dos nomes de Amadis, The Knight of the Burning Sword, o 

cavaleiro da espada ardente.288 

 

 Nessa breve sinopse da peça, percebe-se que a história narrada é uma comédia 

que deverá ser encenada dentro de outro espetáculo teatral, um metateatro, por assim 

dizer. A personagem principal da obra é um leitor de livros de cavalaria e, por ser 

conhecedor desse gênero literário, acaba por ser escolhido para encenar a peça. Chartier 

usa a expressão "fingir-se de ator" para dizer que o criado era capaz de representar 

                                                
288 CHARTIER. Cardenio entre Cervantes e Shakespeare - história de uma peça perdida, 2012, p. 33-34. 
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papéis heroicos. Também em Dom Quixote, a personagem título representa ser alguém 

que ele não é de fato (um cavaleiro andante) e, embora ele não diga que está encenando 

um teatro, pode-se dizer que a narrativa principal da obra é a história de uma 

personagem que cria uma representação dentro de uma obra literária. Além desses 

poucos indícios, há ainda a dedicatória feita pelo editor da peça, William Burre, em sua 

publicação que reconhece a similitude com dom Quixote. Segundo Chartier, ela tem os 

seguintes dizeres: "Não duvido que eles se encontrem em suas aventuras, e espero que a 

quebra de um bastão os faça amigos; e talvez eles se unam para percorrer o mundo em 

busca de suas aventuras" (CHARTIER, 2012, p. 34-35). 

 Curiosamente, há ainda duas similaridades entre as obras, embora seja 

improvável que elas tenham tido relações diretas, já que as passagens em que O 

Cavaleiro do ardente pilão se assemelha a Dom Quixote (1615) foram escritas 

anteriormente. Nesse mesmo sentido, declara Chartier: "[...] mais provavelmente, a peça 

fora representada em 1607 ou 1608 [...]" (CHARTIER, 2012, p. 32), o que corrobora a 

ideia da anterioridade da escrita de Cervantes à dramaturgia de Beaumont e Fletcher. É 

por aí que se podem verificar as estreitas relações entre a literatura e o teatro nessa 

época, bem como as noções de autoria divergentes da atualidade. 

 O episódio semelhante a ser destacado das duas obras se refere à presença de um 

casal advindo de uma classe mais elevada da sociedade e que pretende se divertir com 

apresentações teatrais e, coincidentemente, insere um de seus criados para que a 

encenação aconteça. No caso de O Cavaleiro do ardente pilão, há o casal de burgueses, 

e em Dom Quixote, a presença do duque e da duquesa que delegam ao criado um papel 

junto ao cavaleiro manchego e seu escudeiro, a fim de se divertirem (CERVANTES, v. 

2, cap. XXXVI, 2012, p. 321).  

 O outro episódio semelhante ocorre quando na narrativa de Beaumont e Fletcher 

a esposa do burguês sugere na peça teatral que o cavaleiro "mate um leão com um 

pilão", e quando em Dom Quixote o cavaleiro manchego resolve enfrentar dois leões 

que vinham sendo trazidos em um carro, declarando ao tratador dos animais o seguinte: 

"Como sois o tratador, abri as jaulas e deixai sair as feras, que no meio deste campo vos 

farei conhecer quem é dom Quixote de la Mancha, a despeito e apesar dos magos que as 

enviaram a mim" (CERVANTES, v. 2, cap. XVII, p. 141). Daí em diante, dom Quixote 

não mais se autodeclara Cavaleiro da Triste Figura, e refere-se a si mesmo pelo título 
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de cavaleiro dos leões.
289

 Pode-se pensar, nesse caso, em um processo de referência 

dupla, em que O Cavaleiro do ardente pilão se inspira na primeira parte de Dom 

Quixote, e Cervantes, para escrever a segunda parte de sua obra, busca alguns elementos 

na história de Beaumont e Fletcher. Porém, não se pode afirmar o que teria de fato 

ocorrido, ficando tal inquietação aos leitores e estudiosos de ambas as obras. 

 Das montagens que utilizaram apenas as narrativas secundárias, sem a presença 

de dom Quixote, se destaca uma de 1611, que incorpora a novela do Curioso 

impertinente, como mostra Chartier: 

 

A novela do Curioso impertinente ocupa os capítulos XXXIII a 

XXXV. Trata-se, de fato, de uma narrativa na narrativa, lida em voz 

alta pelo cura às outras personagens (salvo dom Quixote, que se 

retirou) e, afora a interrupção criada pelo combate do fidalgo 

adormecido contra os odres de vinho tomados pelo gigante usurpador 

do Reino de Micomicon, ela é totalmente independente da história 
principal. Sua transformação em comédia era, portanto, fácil e se 

realizou desde 1611 em uma peça de Thomas Middleton, The Second 

Mayden Tragedy, que leva à cena, como intriga secundária, a história 

de Anselmo, o marido curioso ou muito seguro da virtude de sua 

mulher, e de Lotario (tornado Votarius), seu amigo tomado pelo jogo 

da sedução.290 

 

 Embora a peça de Thomas Middleton não traga a narrativa das aventuras do 

Cavaleiro da Triste Figura, ele se utiliza de uma novela de Dom Quixote, indício de que 

o escritor leu a obra e foi influenciado ao escrever uma peça baseada em uma de suas 

narrativas secundárias. 

 Há de se ressaltar a proporção do sucesso que a obra de Cervantes alcançou para 

que autores ingleses já a conhecessem e já escrevessem peças baseadas nela, antes 

mesmo de ter saído sua primeira tradução na língua inglesa, como afirma Chartier: "É 

nesse contexto de uma forte presença da literatura castelhana que é publicada em 1612 a 

tradução de Dom Quixote por Thomas Shelton" (CHARTIER, 2012, p. 31). Ele 

continua sua reflexão sugerindo que autores que utilizaram Dom Quixote como 

referência em suas obras antes de sua tradução, em 1612, devem ter lido na língua 

original e, ainda, ressalta a grande dificuldade que um leitor inglês teria para ler uma 

obra na língua espanhola naquele período. 

 
Portanto, é mais do que provável que certos leitores ingleses possam 

ter adquirido, recebido e lido Dom Quixote em sua língua desde 1605 

ou 1606, ajudados pelos numerosos dicionários, gramáticas e manuais 

                                                
289 Como já visto no subitem 3.3.3 "Representações da commedia em Dom Quixote". 
290 CHARTIER. Cardenio entre Cervantes e Shakespeare - história de uma peça perdida, 2012, p. 39. 
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destinados a ensinar o espanhol publicados pelos editores londrinos a 

partir de 1590.291 

 

 Por mais que a utilização de dicionários e gramáticas auxilie a leitura de uma 

obra, pode-se deduzir que um leitor inglês só se submeteria a tamanha dificuldade já 

conhecendo seu enredo, sobretudo ao se pensar que não seria comum a leitura de uma 

literatura em outra língua, visto a riqueza de materiais publicados na língua inglesa. 

Esse esforço mostra como a obra de Cervantes foi celebrada, chegando à Inglaterra, 

primeiro pela oralidade  até mesmo pelo teatro ,sendo que só depois de sete anos da 

publicação de sua primeira parte foi traduzida para o inglês.
292

 

 Com toda essa popularidade obtida por Dom Quixote – seja através de suas 

personagens principais transcendendo as páginas literárias seja representada em 

festividades, eventos cênicos ou espetáculos – não demoraria para que a história (ou 

uma parte dela) chegasse até os entremezes, tipo de teatro breve muito popular na 

Espanha de Cervantes, inclusive tendo o autor como um dos grandes escritores 

representantes desse gênero teatral. Carlos Mata Induraín, em uma introdução feita para 

o texto Silva de varia lección quijotesca, publicado no periódico Príncipe de Viana, 

informa sobre a publicação de um entremez que leva o nome do cavaleiro manchego já 

no ano de 1617. 

 

Publicado na Oitava parte das comédias de Lope de Vega (Barcelona, 

1617), o Entremés famoso de los invencibles hechos de don Quijote de 

la Mancha, de Francisco de Ávila, constitue a primeira adaptação do 

Quixote no teatro breve, e vem a iniciar um caminho que resultará 

muito produtivo nesse mesmo século (recordemos as duas comédias 

de Guillén de Castro, Don Quijote de la Mancha e El curioso 

impertinente, El hidalgo de la Mancha, de Matos Fragoso, Diamante e 
Juan Vélez de Guevara; a perdida Don Quijote de la Mancha de 

Calderón...), etcétera.293 

                                                
291 Ibidem, p. 35-36. 
292 "Um romance rapidamente traduzido, um dos primeiros acontecimentos da literatura clássica a chegar 

a lugares muito diversos. A primeira tradução para o inglês é de 1612. A tradução em francês, de 1614. 

Para o italiano, de 1622. Para o alemão, 1621. Quase imediatamente, nos cinco ou seis anos posteriores, o 

livro já começou a circular em todas as línguas. O mais extraordinário é a tradução para o chinês, de um 

escritor que se chama Lin Shu e seu ajudante, Chen Jialin. Shu não conhecia nenhuma língua estrangeira 

e seu ajudante todas as tardes lhe contava um episódio de Dom Quixote, que ele traduziu a partir do 
relato. O romance se chamou História de um cavaleiro louco e foi um grande êxito" (PIGLIA, Notas 

sobre a máquina voadora. In: Dom Quixote, v. 2, 2012, p. 641-642). 
293 MATA INDURAÍN. Silva de varia lección quijotesca - antología de textos varios, 2005, p. 935, 

tradução minha. "Publicado en la Octava parte de las comedias de Lope de Vega (Barcelona, 1617), el 

Entremés famoso de los invencibles hechos de don Quijote de la Mancha, de Francisco de Ávila, 

constituye la primera adaptación del Quijote en el teatro breve, y viene a iniciar un camino que resultará 

muy productivo en esa misma centuria (recordemos las dos comedias de Guillén de Castro, Don Quijote 

de la Mancha y El curioso impertinente; El hidalgo de la Mancha, de Matos Fragoso, Diamante y Juan V 

élez de Guevara; la perdida Don Quijote de la Mancha de Calderón ... ), etcétera." 
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 A publicação do entremez mencionado é da ocasião em que Cervantes havia 

publicado a segunda parte de Dom Quixote (1615) e já havia falecido (1616), de forma 

tal que, provavelmente, a popularidade de sua obra prima houvesse aumentado ainda 

mais, e que o interesse por levar as aventuras do cavaleiro para a cena fosse de vários 

autores. Carlos Mata Induraín afirma que, nesse século  – XVII –, as adaptações de Dom 

Quixote passam a se tornar um caminho muito produtivo para autores teatrais, sendo o 

livro adaptado inclusive por um grande nome da literatura espanhola, Calderón de la 

Barca em uma peça, infelizmente perdida. Cita, ainda, outra adaptação, a de Guillén de 

Castro, que, por sua vez, utiliza a novela do Curioso impertinente, uma das narrativas 

secundárias da obra (MATA INDURÁIN, 2005, p. 935). 

 O entremez de Francisco de Ávila, diferente de outras peças, tem como narrativa 

principal as aventuras do Cavaleiro da Triste Figura e transita entre passagens que 

estão presentes nas duas partes de Dom Quixote. Talvez tenha sido uma das primeiras 

adaptações teatrais da obra. Porém, o autor não se limita a trazer trechos já descritos por 

Cervantes na história, e acaba por escrever com uma autonomia criativa. Carlos Mata 

Induráin reforça esse aspecto expondo que: "[...] O Quixote é o ponto de partida, que 

fornece as personagens e alguns detalhes da ação (a chegada de dom Quixote à venda 

para ser armado cavaleiro); mas, a partir daí, Ávila opera com liberdade criadora, 

compondo uma peça dramática independente [...]"
294

 (MATA INDURÁIN, 2007, p. 

300, tradução minha). 

 Nota-se, então, que a difusão de Dom Quixote, mesmo após a morte de seu 

autor, é constante e não se limita apenas à obra literária, tendo o auxílio das artes 

cênicas, em especial o teatro. Tanto uma quanto a outra, literatura e cena, vão se 

expandindo, não só pela Espanha, mas por outros países, que passam a conhecer as 

aventuras do Cavaleiro da Triste Figura e de seu fiel escudeiro. A acolhida da obra de 

Cervantes foi tão grande pelo mundo que ultrapassou quatro séculos e, ainda hoje, é 

encenada nos diversos seguimentos das artes cênicas, seja em grandes teatros seja em 

espaços abertos. 

 

                                                
294 "[...] El Quijote es el punto de partida, que proporciona los personajes y algunos detalles de la acción 

(la llegada de don Quijote a la venta para ser armado caballero); pero, a partir de ahí, Ávila opera con 

libertad creadora, componiendo una pieza dramática independiente [...]." 
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5.2 Encenação contemporânea 

 

 Para se ter um panorama de como Dom Quixote influencia o teatro
295

 em pleno 

século XXI, ou na atualidade, foi escolhida a demonstração de uma intervenção urbana, 

o que há de mais próximo da encenação de rua, que teve como ponto de partida a 

apropriação contemporânea de Dom Quixote no espaço público ao propor a cidade 

como potência dramática. O espetáculo em questão é Das saborosas aventuras de Dom 

Quixote de la Mancha e seu fiel escudeiro Sancho Pança – um capítulo que poderia ter 

sido, montado pelo Grupo Teatro Que Roda, com sede em Goiânia, e dirigido por André 

Carreira, tendo no elenco os atores Dionísio Bombinha (dom Quixote) e Liz Eliodoraz 

(Sancho), com estreia em julho de 2006. A intervenção urbana Das Saborosas 

aventuras de Dom Quixote também marca a trajetória do grupo como se pode ver em 

seu histórico:  

 

De linguagem contemporânea e urbana, em diálogo com a linguagem 

popular, propõe uma nova linha de trabalho para o grupo, oposta aos 

dois primeiros, quebrando a dinâmica da roda e optando por 

espetáculos de caráter itinerante e de utilização da cidade como 

dramaturgia, o qual André Carreira define como Teatro de Invasão.296 

 

 A partir de sua montagem, o grupo opta por um novo formato cênico, que se 

utiliza da composição arquitetônica da cidade em que será realizada a apresentação para 

compor uma dramaturgia espacial, que recria a proposta da dramaturgia literária. Essa 

proposta de utilização do espaço da cidade como elemento dramático é denominada 

Teatro de Invasão pelo diretor do espetáculo, André Carreira, em seu estudo acerca 

desse tema no artigo Ambiente, Fluxo e Dramaturgia da Cidade: materiais do Teatro de 

Invasão, publicado em 2009. 

                                                
295 Samir Antunes, autor desta dissertação, realizou uma adaptação dramática de Dom Quixote que deu 

origem ao espetáculo do Grupo Peripatéticos, Em Um Lugar de la Mancha, do qual também foi diretor. A 

montagem teve estreia no ano de 2010 e foi criada para apresentações na rua. Desde a sua estréia até a 

presente data, fizeram parte do elenco os atores Charles Pinheiro, Eliana Silva, Iara Lage, Renato Ribeiro, 

Thaiz Cantasini, Dalila Xavier e Samir Antunes. Também trabalharam na composição e execução musical 

os músicos Elias Mendes, Andrea Bazán e Luiz Goulart. 
296 Trecho retirado do histórico do Grupo Teatro Que Roda, contido em seu blog. Disponível em: 

<http://teatroqueroda.blogspot.com.br/p/historico.html>. Acesso em: 24 jan. 2018. 
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Em uma entrevista,
297

 André Carreira falou sobre o conceito de Teatro de 

Invasão e de sua montagem cênica que tinha como base uma obra literária tão famosa e 

que está bastante presente no imaginário popular. 

 

O conceito de teatro de invasão com o qual trabalho está diretamente 

relacionado com a ideia da cidade como dramaturgia, isto é, o 

principal elemento textual do teatro que invade o espaço urbano é a 

própria cidade como texto. Os atores e atrizes que trabalham 

ocupando esse espaço devem lê-lo como um texto. Então, no caso de 

Das Saborosas aventuras de Dom Quixote, o processo de ler a cidade 

foi feito a partir do uso das imagens que tiramos do livro. Para ficar 

mais claro, posso dizer que não buscamos os espaços para melhor 
representar o contexto do livro, mas sim tomamos ações das 

personagens e fomos para a rua ver o que sentíamos ao trabalhar com 

isso em diferentes espaços e com um público muito diverso. Isso nos 

permitiu chegar à encenação. O fato de que o romance narre um andar 

favoreceu o uso de outro conceito que é o teatro que transita. Isso é o 

elemento que sustenta uma lógica do espetáculo que é propor aos 

espectadores que sigam a cena. Mas, esse movimento não é a invasão. 

A invasão é a tomada do espaço e a disputa, mediante a ficção do 

espaço da vida cotidiana. Usualmente, só escolho os materiais 

dramatúrgicos que vou usar depois da experiência no espaço. Sempre 

espero que o espaço da cidade sugira o texto. Mas, nesse caso, não foi 

assim, porque o projeto do Teatro que Roda era montar Dom Quixote. 
Isso me deu mais trabalho, porque tivemos que jogar mais ainda na 

rua para não utilizar a rua como cenografia.298  

 

 O que Carreira chama de invasão não é a itinerância proposta no decorrer da 

cena, em que os espectadores se deslocam para seguir o desenrolar da narrativa, mas a 

apropriação do espaço urbano, uma intervenção que busca atrair a atenção dos 

transeuntes no real cotidiano. Em um artigo em que discute ambiente, fluxo e 

dramaturgias da cidade como materiais potentes para o Teatro de Invasão, ele esclarece 

melhor esse ponto afirmando: "O teatro tem uma presença na rua sempre como 

acontecimento desorganizador das dinâmicas tradicionais da rua. Essa é sempre uma 

operação temporária que interfere nos fluxos e modifica as percepções dos fragmentos 

da cidade" (CARREIRA, 2009, p. 5). 

 Há certa similaridade no que ele nomeia "acontecimento desorganizador", que 

interfere no cotidiano da cidade, e a dinâmica literária proposta por dom Quixote em seu 

trajeto pelas províncias da Mancha. Em ambas as situações, os representantes (atores do 

teatro e a personagem dom Quixote) interrompem instantaneamente o fluxo daquele dia 

                                                
297 A entrevista do encenador e professor André Carreira foi gentilmente realizada, através de 

comunicação via e-mail, no dia 23/01/2018. Agradeço imensamente Carreira pela gentileza e 

disponibilidade para a rica interlocução e contribuição com minha pesquisa. 
298 CARREIRA, André. Santa Catarina, 23 jan. 2018. Entrevista concedida a Samir Antunes da Silva. 
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a dia. Após desorganizarem essa rotina, se retiram e assim se reestabelece a ordem 

cotidiana. 

 Em Das saborosas aventuras de Dom Quixote do Grupo Teatro que Roda se 

opta pela personagem principal não provocar um estranhamento no público pela sua 

caracterização ou figurino, uma vez que, em Cervantes, o protagonista da história se 

apresenta antiquado – um cavaleiro medieval com um figurino rudimentar em um 

período em que tais figuras só habitavam as páginas das novelas cavalheirescas. No 

espetáculo contemporâneo, o que se tem é um dom Quixote trajando um figurino que o 

remete a uma espécie de funcionário público ou um executivo e, assim como em 

Cervantes, a personagem tem um acesso de loucura e convence um trabalhador informal 

 um catador de sucata  a acompanhá-lo em sua jornada utópica. 

 Em seus trajetos heroicos  como são chamadas pelo grupo cada uma de suas 

apresentações  a dupla vai interferindo em espaços públicos ocupados pela população 

dos centros urbanos, ou seja, é a presença nesses locais, como ocorre cotidianamente, 

que propicia que a intervenção cênica tenha uma dramaturgia espacial, uma vez que 

cada apresentação se torna única, visto que os espaços são distintos, assim como o 

público sempre é diverso, com inúmeros fatores incidentais no acontecimento cênico, 

como afirma Carreira: 

 

A rua é um tramado, um espaço de justaposição de usos, e o teatro, em 

sua operação poética, passa a fazer parte dessa trama, por isso é 

impossível supor que a cidade possa funcionar apenas como 
cenografia, pois a presença do acontecimento teatral também será 

redefinida pelos usos sociais e culturais predominantes, e aquilo que 

poderia ficar atrás da cena como elemento cenográfico sempre 

ocupará interstícios da dramaturgia porque é um dispositivo vivo por 

onde circulam pessoas em seu cotidiano.299 

 

 Como visto em outros autores que compuseram peças teatrais ou encenações a 

partir de Dom Quixote, o Grupo Teatro Que Roda não adapta a história cervantina nos 

moldes em que ela foi concebida. Eles se inspiram na visibilidade ou teatralidade das 

personagens da obra literária e em seus argumentos cênicos e vão inserindo aspectos 

contemporâneos que se relacionam com a estética proposta para o trabalho, construindo 

uma intervenção cênica autoral na cidade. A forma como é construído o roteiro para as 

ações propostas no espetáculo é descrita por André Carreira da seguinte maneira: 

 

                                                
299 CARREIRA. Ambiente, Fluxo e Dramaturgias da Cidade: materiais do Teatro de Invasão, 2009, p. 4. 
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Optamos em primeiro lugar por escolher os cinco ou seis episódios do 

texto de Cervantes que pensávamos que nos permitiriam, de uma 

forma sintética, ter os principais elementos de ação do longo texto 

renascentista. Tomamos então falas-chave de Quijano e Quixote como 

elemento de sustentação da narrativa. Nesse caso, usamos várias falas 

que aparecem claramente no romance. A personagem de Sancho foi 

construída a partir da lógica da personagem e das possibilidades de 

jogo no ambiente da rua. Então, nesse segundo caso, havia um 

material básico, mas sempre foi mais importante a improvisação em 
cima daquilo que nos parecia mais claro na personagem. O que 

fizemos foi um roteiro muito parecido ao que se usa no cinema, nosso 

material não teve forma de texto teatral. Assim, estava dividido em 

Ação – Texto – Lugar – Tempo – Deslocamento.300 

 

 O que se pode perceber através do relato feito pelo diretor do espetáculo é que a 

proposta é moderna, em que não se produz uma dramaturgia convencional ou textual, e 

sim um roteiro em que se abrem as possibilidades de jogo entre as personagens e o 

público. Embora esse formato do Teatro de Invasão Das saborosas aventuras de Dom 

Quixote não se pareça com nenhuma das montagens de Dom Quixote citadas 

anteriormente, ele muito se aproxima do que propõe o fidalgo Alonso Quijana em sua 

trajetória como cavaleiro andante  por mais que esse não seja o interesse do grupo e do 

diretor.  

Como visto anteriormente, o fidalgo se baseia no que havia lido sobre cavaleiros 

andantes nos romances e novelas de cavalaria medievais para criar sua personagem, 

dom Quixote, e, a partir daí, ele desenvolve improvisações com base na temática 

cavalheiresca e propõe um jogo cênico com as demais personagens da obra que ele vai 

encontrando em seu "trajeto heroico", de forma que todas elas participam do jogo, ao 

passo que também são espectadoras de suas aventuras. Desta forma, a proposta de 

Carreira em seu Teatro de Invasão segue um roteiro similar ao da personagem principal 

de Cervantes, a saber: 

a) Ação: dom Quixote sai em busca de aventuras;  

b) Texto: narrativa e improvisação com base nos romances medievais de 

cavalaria;  

c) Lugar: planície da Mancha e seus arredores; 

d) Tempo: anacrônico, a narrativa da obra é contemporânea de seu autor 

Cervantes, 1605-1615, mas há saltos nos quais se narram acontecimentos 

passados e se fazem projeções futuras; 

                                                
300 CARREIRA, André. Santa Catarina, 23 jan. 2018. Entrevista concedida a Samir Antunes da Silva. 
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e)  Deslocamento: dom Quixote e Sancho são itinerantes pela região da Mancha 

e vão interferindo no cotidiano das personagens, e cada intervenção é única, 

assim como uma apresentação cênica. 

 É interessante perceber que a proposta cênica de Das saborosas aventuras de 

Dom Quixote é bastante contemporânea e, de certa forma, até mesmo inovadora, 

principalmente se se pensar no conceito de teatro pós-dramático, em que se tem um 

teatro que não se apoia mais em uma dramaturgia preestabelecida
301

, tendo o ator muito 

mais próximo da proposta do performer, como sugere Hans-Thies Lehmann: "Muitas 

vezes o ator do teatro pós-dramático não é mais alguém que representa um papel, mas 

um performer que oferece à contemplação sua presença no palco" (LEHMANN, 2007, 

p. 224). Por mais que os atores do espetáculo tenham personagens estabelecidas numa 

alusão a dom Quixote e Sancho Pança, o fato de não terem um texto preestabelecido, se 

apoiando apenas no roteiro cênico, os inserem nesse contexto pós-dramático teorizado 

por Lehmann, em que se aproximam mais do conceito de performers do que do de 

atores, nos moldes convencionais do teatro dramático. 

 Essa concepção contemporânea de fazer teatral, de certa forma, se aproxima, 

surpreendemente, da proposta que Cervantes cria para a sua personagem, no século 

XVII, o que faz dele um escritor muito à frente de seu tempo, um escritor anacrônico, 

como já visto. Guardadas todas as distâncias e propósitos artísticos, o que se vê em Das 

saborosas aventuras de Dom Quixote é uma proposta similar à narrativa criada por 

Cervantes. Embora não se tenha conceitos definidos no campo das artes cênicas, essa 

estrutura representativa da personagem principal dom Quixote, com todos os seus 

elementos teatrais, possibilita que a história possa ser encenada ao longo dos tempos 

(isso já é feito há quatro séculos) em culturas distintas. De certa forma, assim como no 

trabalho do Teatro que Roda, dirigido por Carreira, a personagem de Cervantes se 

embasa em um roteiro prévio de ações (os livros de cavalaria) e propõe um jogo cênico 

com base nos argumentos nesse roteiro, ou canovaccio, sendo que a partir daí interfere 

no cotidiano da população por onde passa em seu trajeto. 

 Cervantes cria uma escrita literária que é anacrônica, por impressionantemente 

ser concernente ao seu tempo e o transcender; que é criadora por  recriar os canovaccio 

da commedia dell´arte de sua época; e, ao mesmo tempo, que é próxima das 

                                                
301 "Nas formas teatrais pós-dramáticas, o texto, quando (e se) é encenado, é concebido sobretudo como 

um componente entre outros de um contexto gestual, musical, visual, etc. A cisão entre o discurso do 

texto e do teatro pode se alargar até uma discrepância explícita e mesmo uma ausência de relação." 

(LEHMANN, 2007, p. 75) 
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dramaturgias atuais, se projetando à frente de seu tempo, tanto no aspecto literário como 

também nas concepções cênicas, especialmente essas que podem ser entendidas no 

contexto pós-dramático. Tudo isso afirma a presença emblemática de Dom Quixote na 

modernidade e na contemporaneidade. 
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EPÍLOGO 

 

 Concluir um estudo sobre essa obra aurática é quase impossível, visto que, após 

quatro séculos de sua publicação, ainda há muito que se dizer nos mais diversos campos 

científicos e, muito especialmente, no das artes. O que desse pretendeu fazer nesse 

estudo foi apontar aspectos teatrais imersos no campo literário, de forma que 

contribuam no aprofundamento do teatro e seus vínculos com Dom Quixote de Miguel 

de Cervantes. 

 O escritor Miguel de Cervantes, durante sua vida, e também após ela, ficou 

conhecido como um homem das letras; porém, em sua escrita, o teatro não é levado em 

consideração somente como dramaturgia. Diante dessa perspectiva, notou-se, por meio 

desta pesquisa, que Cervantes foi não só um escritor de romances literários, mas 

também de literatura dramática, além de ser um profundo admirador do teatro. O teatro 

esteve tão presente em sua vida que, além de compor peças teatrais, também contribuiu 

para o desenvolvimento da forma de se fazer teatro em seu país em fins do século XVI e 

início do XVII, nos séculos seguintes, e atualmente. Todas as inovações propostas, 

como visto anteriormente, são resultados de uma vida dedicada ao conhecimento e 

estudo dos mais variados gêneros literários, estando presentes de tal forma, que uns 

complementarão os outros em uma escrita tão peculiar e transcendente, incomparável 

com os demais escritores espanhóis de seu tempo. Sua escrita contribuiu para o 

desenvolvimento teatral da mesma forma que o teatro contribuiu para o 

desenvolvimento de sua literatura, e esse talvez seja um dos principais pontos que 

tenham feito com que Dom Quixote seja uma obra tão imbricada de teatralidades. 

 Ao escrever Dom Quixote, ele se afirma como um escritor moderno, alguém 

capaz de criar uma obra a partir de um contexto anterior ao seu, ao passo que também 

esteja à frente de seu próprio tempo. Ele se utiliza de diversos gêneros literários e 

também do teatro para escrever as aventuras do cavaleiro manchego e seu fiel escudeiro 

e ao criar também narrativas secundárias que se cruzam à principal, podendo, inclusive, 

serem publicadas em separado da obra
302

. Talvez, o que Cervantes não previsse, é que, 

assim como ele afirma ter contribuído para o desenvolvimento do teatro em seu prólogo 

de Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados, com a escrita de El 

Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, ele estaria contribuindo com as artes 

                                                
302 Caso da novela do Curioso impertinente. No Brasil há uma edição bilíngue dela, publicada em 2005 

pela editora Relume Dumará, com tradução de Almir de Andrade e Milton Amado. 



195 

 

cênicas de um modo incalculável. Isso porque não demoraria muito para que 

dramaturgos e encenadores percebessem que a narrativa criada por Cervantes em Dom 

Quixote seria uma ótima fonte para as representações teatrais. 

 Muito provável é que a teatralidade inerente a Dom Quixote tenha sido 

responsável pela enormidade de encenações que foram criadas, tendo como base a 

história do Cavaleiro da Triste Figura, além das demais de sua vasta obra
303

. O fato de 

ser um clássico da literatura mundial certamente contribuiu muito para que sempre 

houvesse um desejo de encená-la; porém, há de se notar que nem todos os clássicos da 

literatura são tão encenados como Dom Quixote. Isso faz com que a obra cervantina 

possua algo a mais do que seu teor clássico: as teatralidades, já apresentadas ao longo 

desta pesquisa. 

 Não é somente a história do louco cavaleiro andante que despertou o interesse 

pela sua representação no teatro, mas a forma como o autor narra as situações: a criação 

de imagens cênicas muito potentes para a cena. As aventuras vividas pelo cavaleiro e 

seu escudeiro estão muito próximas de um estilo de representação que tem como 

principal característica a improvisação. Dom Quixote tem como argumento para criar 

suas situações cênicas os livros de cavalaria, de forma que eles funcionavam como um 

canovaccio de commedia dell'arte. Não é à toa que a presença desse gênero teatral 

surgido na Itália é tão forte para o nascimento de sua obra. Por outro lado, se se 

considerar a personagem dom Quixote nos dias atuais, se poderia classificá-lo dentro de 

uma estrutura de teatro pós-dramático, o que Josette Féral nomeia teatro performativo: 

"Tal teatro, que chamarei de teatro performativo, existe em todos os palcos, mas foi 

definido como teatro pós-dramático a partir do livro de Hans-Thies Lehmann [...]" 

(FÉRAL, 2015, 113). Nesse formato teatral, o ator/performer não cria uma personagem 

e apresenta sua encenação repetidamente, mas vive uma experiência e, a cada nova 

apresentação (aventura), acontece algo novo, como afirma Féral: 

 

No teatro performativo, o ator é chamado a ‘fazer’ a ‘estar presente’, a 

assumir os riscos e a mostrar ‘o fazer’, em outras palavras, a afirmar a 

performatividade do processo. A atenção do espectador se coloca na 
execução do gesto, na criação da forma, na dissolução dos signos e em 

sua reconstrução permanente.304 

 

                                                
303 "A circulação do livro de Cervantes e sua tradução por Shelton ofereciam novas possibilidades com 

suas histórias encaixadas na história, a de Cardenio, a do curioso impertinente e a do cativo evadido do 

banho da Argélia" (CHARTIER, 2012, p. 116). 
304 FÉRAL. Além dos limites: teoria e prática do teatro, 2015, p. 131. 
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 A personagem dom Quixote, então, com base no conceito de Féral, se aproxima 

dessa estrutura atual de se fazer teatro, sendo capaz de influenciar encenações 

inovadoras, como visto através do espetáculo Das saborosas aventuras de Dom Quixote 

de la Mancha e seu fiel escudeiro Sancho Pança – um capítulo que poderia ter sido do 

Grupo Teatro Que Roda, dirigido por André Carreira em 2006. 

 Outro ponto importante a se destacar nessa pesquisa é que Cervantes, através de 

um artifício narrativo, foi capaz de colocar o leitor no lugar de espectador junto às 

demais personagens, quase como se fosse uma testemunha dos desvarios cavalheirescos 

de dom Quixote. Ele também vai desdobrando os narradores da história, de forma que 

eles se multipliquem, e, por várias vezes, se tornem porta-vozes de seu autor. Dessa 

forma, ele se torna autor, narrador, personagem, ator: um artifício muito utilizado na 

estrutura do teatro épico, principalmente se se levarem em conta os trabalhos do 

teatrólogo Bertolt Brecht. Jean-Jacques Roubine faz uma explanação sobre essa forma 

épica servir bem à escrita de Cervantes em Dom Quixote: 

 

Aperfeiçoará procedimentos que permitam quebrar a ilusão teatral, 

levar de volta o espectador à consciência de si e à sensação de que 

aquilo que lhe é apresentado não é a realidade, nem mesmo uma cópia 

perfeita, mas uma ‘representação’, uma imagem insólita, 
problemática, e desprovida de ‘natural’ uma vez que admite sua 

natureza teatral...305 

 

 Esse traço épico na construção literária de Cervantes reforça a teatralidade em 

sua narrativa, já que em vários episódios o autor interrompe o fluxo da história para 

advertir o leitor de algo que acabou de acontecer ou que ainda está por vir, inclusive 

suspende uma aventura no auge da ação, a fim de dialogar com seu leitor. Um exemplo 

desse narrador “épico” se dá quando dom Quixote está travando uma batalha com um 

basco: 

 

Então, como se disse, dom Quixote vinha contra o basco cauteloso, 

com a espada no auto, pronto para abri-lo ao meio, e o basco o 

aguardava também com a espada em riste e protegido por sua 

almofada. [...] 

Mas o problema disso tudo é que justo nesse ponto o autor desta 

história deixa pendente a batalha, desculpando-se porque não achou 

mais nada escrito sobre estas façanhas de dom Quixote, além das que 

já foram relatadas aqui. É bem verdade que o segundo autor desta obra 

não quis acreditar que história tão estranha estivesse entregue às leis 
do esquecimento, nem que os cronistas da Mancha houvessem sido 

tão pouco cuidadosos que não tivessem em seus arquivos ou em suas 

                                                
305 ROUBINE, Jean-Jacques. Introdução às grandes teorias do teatro, 2003, p. 153-154. 
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escrivaninhas alguns papéis que tratassem do famoso cavaleiro. Assim 

pensando, não se desesperou de achar o fim desta aventura prazerosa 

 sendo-lhe o céu favorável, encontrou-a do modo que se contará a 
seguir.306 

 

 O desfecho da batalha entre cavaleiro e basco só se irá concluir quando o leitor der 

início ao capítulo seguinte. Com esse artifício, Cervantes provoca uma quebra na ilusão 

cênica instaurada por ele mesmo com a aventura de dom Quixote, e traz seu leitor ou 

espectador de volta para a realidade da narrativa, sendo esse um artifício extremamente 

teatral, que também pode ser concebido como metateatral, ao trazer a ficção dentro de 

outra ficção e, ainda, confundi-la com a realidade da escrita.  

 A forma como vai descrevendo a história não traz dificuldade de interpretação 

ao leitor, pelo contrário, sua escrita é prazerosa e divertida e, talvez, esse seja um dos 

aspectos que fazem com que a história de dom Quixote de la Mancha seja tão presente 

no imaginário popular há mais de quatro séculos após sua publicação. O próprio 

Cervantes, através das palavras da personagem Sansão Carrasco dentro da segunda parte 

da obra, faz referência ao fato de que a história seja do agrado dos mais variados tipos 

de leitores e ouvintes que se tenha conhecimento. 

 

[...] a clareza dela é tanta que não há coisa que não se entenda: as 

crianças a manuseiam, os moços a leem, os homens a entendem e os 

velhos a celebram, enfim, é tão folheada e tão lida e tão conhecida por 

todo tipo de gente que, mal se vê um pangaré magro, se diz: ‘Ali vai 

Rocinante’. E os que mais se entregaram a sua leitura foram os pajens: 

não há antecâmara de senhor onde não se ache um Dom Quixote, uns 

o pedem, outros o pegam se deixarem e há quem se atire sobre ele. Em 

suma, a dita história é do mais saboroso e menos prejudicial 

entretenimento que se viu até agora [...]307 

 

 Ao se referir à situação em que uma pessoa comum, em seu cotidiano, associe 

um cavalo em trânsito pela rua com o famoso Rocinante, Cervantes está se valendo de 

um artifício de teatralidade, como já visto a partir das proposições de Féral. Tal possível 

circunstância aventada pelo autor é algo que transcende à época de sua publicação. É 

verdade que até hoje várias pessoas, mesmo sem ter lido a obra cervantina, são capazes 

de fazer associações entre um evento cotidiano e eventos do livro. Um exemplo disso é 

quando se atribui a alguém, desligado da realidade, o título de quixotesco  em 

referância ao perfil ensandencido de Dom Quixote.  Tais observações ou usos da 

linguagem são atributos de olhares agentes de teatralidade, pois é o olhar do 

                                                
306 CERVANTES. Dom Quixote, v. 1, cap. VIII, 2012, p. 117. 
307 CERVANTES. Dom Quixote, v. 2, cap. III, 2012, p. 35-36. 



198 

 

leitor/espectador que produz um significado para a ação presenciada, em uma esfera que 

vai além de seu cotidiano. Tudo isso, também, afirma o caráter anacrônico da obra, que 

a torna sempre atual, em sua potência para se criar encenações não só para o teatro, mas 

também para musicais, espetáculos de dança, óperas etc. 

 Essas relações em que leitor/espectador instituiem a dimensão da teatralidade 

tanto na leitura da obra quanto em eventos cotidianos, a partir de seu conhecimento da 

história, são reforçadas, ainda mais, a partir do artifício que Cervantes desenvolve 

através de sua narrativa ao inserir nela um autor fictício, podendo, assim, descrever 

passagens que viveu de fato, causando uma espécie de identificação com aqueles que 

vierem a ter conhecimento da história. Jean-Luc Nancy clareia esse artifício de 

Cervantes, ao falar sobre "aquele que escreve livros": 

 

Ele escreve, portanto, o mundo do aedo, do contador, do recitante 

sagrado. O primeiro poeta, que fez esse passo para se desembaraçar da 

multidão pela imaginação, sabe retornar a ela na vida real. Pois ele vai 

à direita e à esquerda, para contar à multidão as proezas que sua 

imaginação atribui ao herói. Esse herói não é, no fundo, senão ele 

mesmo. Mas os ouvintes, que compreendem o poeta, sabem se 

identificar com o herói [...]308 

 

 Nancy, mais uma vez, traz um pensamento que cabe bem ao narrador de Dom 

Quixote. Miguel de Cervantes cria um (anti)herói que as pessoas identifiquem, ou com 

quem se identifiquem, com inúmeras situações da realidade. 

 Ao tratar de teatralidade no contexto das artes cênicas, este estudo abrange essa 

noção direcionando-a também para a literatura, através de elementos teatrais 

apresentados em Dom Quixote. Embora seja uma obra ímpar na história literária, seus 

estudos indicam outras obras que visam não só o desenvolvimento literário, mas, 

também, o entendimento das novas formas de encenação.  

Ao escrever sua obra-prima, Cervantes não cria apenas uma história, ele arrebata 

seu leitor com artifícios inovadores para sua época. Ele vira e revira a obra; a dobra e 

desdobra ao fazer com que o leitor leia um livro sobre um homem que lia livros; insere 

novelas dentro de um romance e o próprio romance em si mesmo. Se como autor narra, 

como narrador cria um autor fictício; tudo isso faz de Dom Quixote uma obra, não 

somente moderna, teatralizada, mas uma obra necessária. 

                                                
308 NANCY. Demanda - literatura e filosofia, 2016, p. 47. 
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 Há um trecho da obra em que uma das personagens destaca a importância de 

dom Quixote de la Mancha, indicando que seu sucesso advém justamente da loucura 

dessa personagem: 

[...] dom Quixote nunca deve sarar, porque com sua saúde não só 

perderemos suas extravagâncias, como as graças de seu escudeiro, 

Sancho Pança, pois qualquer uma delas pode alegrar a própria 

melancolia.309 

 

 A partir do que diz a personagem dom Antônio, pode-se afirmar que o estudo 

sobre a obra cervantina é como uma loucura que se incide sobre aqueles que a admiram 

e se aprofundam nela, não podendo nunca estar curados, de forma que nunca cessem a 

alegria e o divertimento com a pesquisa de algo tão especial e interminável. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
309 CERVANTES, v. 2, cap. LXV, 2012, p. 569. 
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