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A partir da Espanha -pátria de Miguel de Cervantes e 

de Dom Quixote - todo o mundo vem comemorando, com 

conferências, exposições, palestras, artigos e comentários em 

periódicos, os quatrocentos anos da publicação, em 1605, do 

Dom Quixote de la Mancha. 

O DOM QUIXOTE não é somente o início da narrativa 

moderna, é também a própria concepção moderna do que seja 

a narrativa. Já temos aí a tematização de uma moderna concep

ção do ficcional: - Cervantes faz com que seu texto dialogue 

com as novelas de cavalaria, a gesta medieval, a picaresca e a 

novela pastoril, formas narrativas vigentes em seu tempo e as 

parodia hábil e ironicamente. 

Durante quatro séculos, o romance, um por um, cada um 

à sua maneira, por sua própria lógica, descobriu os diferentes 

aspectos da sua existência: com Cervantes, indaga o que é a 

aventura; com Samuel Richardson, começa a examinar o que se 

passa no interior do homem, a desvendar a vida secreta 
dos sentimentos; com Balzac, descobre o enraizamneto do 

homem na História; com Flaubert, explora a terra até então 

incógnita do quotidiano; com Tolstoi, inclina-se sobre a 

intervenção do irracional na decisão e no comportamento 

humano; com Proust sonda o tempo: o transitório passado; 

com James Joyce o transitório presente; com Thomas Mano, 

o pape.! dos mitos que, vindo do fundo dos tempos, teleguiam 

nossos passos, etc, etc. ... 
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À luz destas palavras introdutórias, veJamos como se 

coloca DOM QUIXOTE. 

Vários elementos artísticos e de reflexão se entrecruzam 

à época em que Cervantes arquiteta sua obra prima: ecos de 

harmonia e de ordem clássicas no afã de humanismo e de uni

dade; idealismo neoplatônico; vertentes maneiristas e barrocas 

e, como traço de união entre tudo, a filosofia de Erasmo de 

Roterdam, que consistia na relativização e na apropriação, mui

to pessoal, das várias possibilidades de reflexão estética e ide

ológica, negadas ou realizadas no viver hispânico da época. 

De posse desses elementos e tendo à sua disposição 

toda a tradição noveslística espanhola, ao produzir o DOM 

QUIXOTE, Cervantes atua de forma a alterar os rumos e o 

perfil da série literária conhecida, mudando a rota da narrativa 

seiscentista; oferecendo-lhe novos caminhos. 

A primeira grande inovação de Cervantes, em seu DOM 

QUIXOTE, está no ponto de vista da narrativa, do ambiente 

e do tempo-espaço. O narrador do QUIXOTE começa por 

apresentar um ponto de vista onisciente, ora em primeira, ora 

em terceira pessoa, mas tal foco dinamicamente se altera ao 

longo da narrativa, transformando-se o narrador em narrador 

de outro narrador e, finalmente, em tradutor de uma narrativa 

-Cid Hamete Benengeli. Isto envolve uma nova concepção do 

próprio ato de narrar e dos recursos inovadores que descobre 

para tecê-lo. A narrativa se elabora como uma estrutura serpen
tinada, isto é, sinuosa, num constante jogo de claro-escuro no 

qual os limites entre amo e servo, cavaleiro e escudeiro, ideal e 

realidade, poder e sonho mostram-se ora claros, ora obscuros, 

ora complementares, ora intercambiáveis. E as oposições cres

cem em complexidade porque o que nelas se realiza é a cons

tante matização da realidade, apresentada como algo oscilante, 

capaz de integrar seus contrários, dialetizá-los e transformá-los 

nas sutis mediações promovidas pelos diálogos e aventuras de 

um escudeiro simplório e seu cavaleiro louco. 

O enredo do DOM QUIXOTE está construído em torno 
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de três viagens que empreende o herói, após cada uma retorna 
à casa que deixara. 

A primeira saída ou viagem de Dom Quixote ocupa os 
capítulos de 1 a 5 da primeira parte e nela o fidalgo está só, 
pois ainda não constituiu sua corte de cavaleiro (escudeiro e 
donzela). Ele tem 50 anos e é um personagem em solidão, ainda 
não contestado por outros personagens. Só o narrador avalia 
seus disparates e este parece que endossa que, em sua subje
tividade, Dom Quixote atravesse da esfera da sanidade para a 
loucura. O narrador usa os contatos do herói com os primeiros 
personagens: vendeiros, prostitutas, gente de estrada. 

Entre a primeira e a segunda viagem aparecem os en
cantadores, justamente no capítulo sexto, onde os parentes, 
crendo-o louco, procuram curá-lo de seu mal, fazendo benzer 
e queimar-lhe os livros de cavalaria. 

A segunda viagem engloba os capítulos 7 a 52 da primeira 
parte, e nela o herói não mais caminha em solidão: conhece 
Sancho e convida-o para escudeiro. Têm início as aventuras do 
protagonista e sua comunicação com o universo da cavalaria 
vai-se caracterizar por uma atitude de "faz-de-conta" que com 
ele mantêm os vários personagens. Ele começa por adquirir 
a relativação do encantamento e a relacionar-se intersubjeti
vamente com os demais, começa mesmo a ver o universo não 
mais apenas iluminado pelas lentes de seu ideal. Admite a in
tersecção das "opiniões", a variabilidade dos juízos, permitindo 
assim o estabelecimento da intersubjetividade. Sancho também 
vai aparecer agora como alguém capaz de ser seduzido pelos 
ideais cavaleirescos. Para Shutz, esta segunda viagem configura 
a "dialética da intersubjetividade". 

A terceira viagem ocupa os 74 capítulos da segunda parte 
da obra. Nela Dom Quixote irá nos surpreender por dirigir-se 
cada vez mais ao seu repúdio do ideal que tanto amara, cul
minando por negar a cavalaria. O capítulo 10 desta segunda 
parte já nos antecipa uma alteração do novo caminho a que 
se dirige o herói: o seu retorno ao mundo real e sua recusa ao 
encantamento. Neste capítulo, Dom Quixote solicita a Sancho 
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promover um encontro com sua donzela Dulcinéia .... ("Eu não 
vejo senão três lavradoras ... "). Curado de sua "loucura", Dom 
Quixote culmina por repudiar o encantamento, por odiar Ama
dis de Gaula, por não ser mais capaz de relativisar os juízos. 
Ele agora será Alonso Quijano, o Bom. 

Pelo feitio, DOM QUIXOTE é um romance de cavalaria. 
É e não é- porque o autor superou genialmente todas as pos
sibilidades do gênero, para dentro de novas dimensões realizar 
coisas inteiramente inéditas: aquilo que Heine chamou o ponto 
de partida do romance moderno. Facilmente constataremos 
isso no simples cotejo de uma página do DOM QUIXOTE 

com tudo quanto se faz de melhor em matéria romanesca até 
o começo do século XVII. 

Pela técnica da narrativa, a construção, a força dos ca
racteres, o movimento, a superioridade da obra de Cervantes 
é imensa. 

Cervantes teve, pode-se dizer, a intuição do que seria 
futuramente o romance, gênero que no século XIX adquiriu 
foros de "nobreza", para revestir-se em nossos dias de uma 
importância extraordinária. Substituiu ele, por exemplo, a nar
rativa linear, mais própria do conto, pela narrativa em várias 
dimensões que é específica do romance. O que hoje chamamos 
de Roman-Fleuve, já existe no DOM QUIXOTE, cuja ação se 
desenvolve numa espécie de desenrolamento fluvial. 

A maior conquista de Cervantes foi certamente a im
pressão de vida, quer nos personagens quer no ambiente, que o 
ficcionismo até então nào lograra dar. As novelas de cavalaria, 
como as pastorais, decorriam no plano de uma geografia ima
ginária e feérica. No DOM QUIXOTE, pela primeira vez, o 
leitor vai encontrar um país em sua realidade geográfica, social 
e psicológica. É a Espanha dos fins do século XVI, perfeita
mente reconhecível em tudo: na paisagem, na arquitetura, nos 
tipos, nos trajes, nas instituições, nas menores particularidades 
da vida quotidiana. 

Transcorreram quatro séculos desde a primeira saída de 
Dom Quixote pelos campos da Mancha, em busca de aventuras, 
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numa vontade irrefreável de impor uma justiça transcendental 
na terra, até os nossos dias quase sem ideais, até estes nossos 
tempos cada dia mais necessitados de Quixotes idealistas ou 
de Sanchos pragmáticos mas honestos. 

No livro de Cervantes, a aventura literária mais impor
tante, bela e famosa já conhecida pelos homens, se congregam 
todos os sonhos, todas as angústias, todas as esperanças, de
silusões, pensamentos e ideais da humanidade. 
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