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No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera 
desvalido en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y 
un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente 
hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las 
reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos piden a gritos. 
Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres 
sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano porque lo 
contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es 
convertirlos en esclavos de una terrible organización social. 
 
Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no 
puede, que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su 
hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un 
hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible 
agonía porque son libros, libros, muchos libros los que necesita, ¿y 
dónde están esos libros? 
 
¡Libros!, ¡libros! He aquí una palabra mágica que equivale a decir: 
“amor, amor”, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como 
anhelan la lluvia para sus sementeras. Cuando el insigne escritor ruso, 
Fiódor Dostoyevski, padre de la Revolución rusa mucho más que 
Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro 
paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, pedía 
socorro en carta a su lejana familia, sólo decía: “¡Enviadme libros, 
libros, muchos libros para que mi alma no muera!”. Tenía frío y no 
pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua, pedía libros, es decir 
horizontes, es decir escaleras para subir a la cumbre del espíritu y del 
corazón. Porque la agonía física, biológica, natural,  de un cuerpo por 
hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma 
insatisfecha dura toda la vida.  
 

(FEDERICO GARCÍA LORCA, Medio Pan y un Libro) 
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RESUMO 

 

 

Esta tese tem por objeto de estudo a dramatização do trágico em Bodas de Sangre, Yerma e La 

Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, obras espanholas escritas na primeira metade do 

século XX. No primeiro capítulo deste trabalho, analisamos o contexto histórico-literário relativo 

às peças, destacando o cenário conservador e patriarcal da Segunda República espanhola comum à 

trilogia. Investigamos também o teatro poético de Federico, assim como a participação do 

dramaturgo no grupo da Generación del 27. Ainda neste capítulo, tecemos reflexões acerca do 

comportamento mítico e religioso da cultura rural da Andaluzia, destacando a sacralidade atávica 

e o cristianismo rústico daquela população, mediante o processo de modernidade tardia desta 

cultura. Para esta análise, contemplamos definições e reflexões de vários autores, a exemplo de 

Josephs y Juan Caballero (2012), Ian Gibson (2013), Ildefonso-Manuel Gil (2012), Mario González 

(2013), Maria Francisca Vilches de Frutos (2014), Ortega y Gasset (1944) e Castro Filho (2009). 

No segundo capítulo apresentamos uma abordagem da teoria do drama a partir dos fundamentos 

que nortearam a arte dramática ao longo dos séculos. Em um primeiro momento, ponderamos sobre 

a tragédia enquanto forma artística que busca enquadrar o trágico em esquemas racionalistas e 

abordamos o trágico enquanto conceito filosófico, existencial, ligado à finitude da vida. Em um 

segundo momento, exploramos os pilares do drama moderno, tendo como parâmetros conceitos 

teóricos que podem embasar reflexões críticas acerca da existência da tragédia em tempos 

modernos, considerando semelhanças e diferenças entre as dramaturgias clássica e moderna. Para 

essas discussões, nos valemos de contribuições de Aristóteles (1991b), Hegel (2010), Peter Szondi 

(2004, 2011), George Steiner (2006), Raymond Williams (2011), Terry Eagleton (2013), Sandra 

Luna (2012), dentre outros autores. No terceiro capítulo realizamos uma análise das peças tendo 

como base as teorias elencadas nos capítulos anteriores. Nesta perspectiva, tentamos provar que as 

peças pertencentes a esta trilogia são tragédias modernas, pela ênfase nos dramas sociais e pelo 

tratamento das subjetividades das personagens, que revelam dramas interiores em oposição ao 

contexto social andaluz da década de 30. Para além de parâmetros característicos do drama 

moderno, as peças apresentam conflitos com ares fatalísticos a partir do aproveitamento de temas 

tabus, de dogmas religiosos e regras de conduta social que interferem diretamente nos conflitos 

individuais das personagens das peças. Além disso, cabe destacar a presença de uma dimensão 

sagrada e ritualística implicada na trilogia, que vai além do realismo contextual das peças e que 

transcende os limites da razão, influenciando diretamente o comportamento e as ações das 

personagens. 

 

Palavras-chave: Tragédia moderna. Drama social. Federico García Lorca. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis investigates the dramatization of the tragic in Bodas de Sangre, Yerma and La Casa de 

Bernarda Alba by Federico García Lorca, Spanish plays written in the first half of the twentieth 

century. In the first chapter, we analyze the historical-literary context related to the pieces, 

highlighting the conservative and patriarchal scenario of the Second Spanish Republic common to 

the trilogy. We also investigate the poetic theater produced by Federico, as well as the participation 

of the playwright in the group of the Generación del 27. In this chapter, we also reflect on the 

mythical and religious behavior of the rural culture of Andalusia, highlighting the atavistic 

sacredness and rustic Christianity of that population, in the light of the belated modernity of this 

culture. For this analysis, we consider definitions and reflections of several authors, such as Josephs 

and Juan Caballero (2012), Ian Gibson (2013), Ildefonso-Manuel Gil (2012), Mario González 

(2013), Maria Francisca Vilches de Frutos (2014), Ortega y Gasset (1944) and Castro Filho (2009). 

In the second chapter, we present an approach to drama theory from the basic foundations guiding 

dramatic art throughout the centuries. At first, we considered tragedy as an art form that seeks to 

frame the tragic in rationalist schemes and we approach the tragic as a philosophical and existential 

concept, linked to the finitude of life. In a second moment, we explore the pillars of modern drama, 

having as theoretical parameters concepts that can base critical reflections on the existence of 

tragedy in modern times, considering similarities and differences between classical and modern 

dramaturgy. For these discussions, we have contributions from Aristotle (1991b), Hegel (2010), 

Peter Szondi (2004, 2011), George Steiner (2006), Raymond Williams (2011), Terry Eagleton 

(2013), Sandra Luna (2012), among other authors. In the third chapter, we perform an analysis of 

the plays based on the theories examined in the previous chapters. In this perspective, we try to 

prove that the pieces in this trilogy are modern tragedies, for their emphasis on social dramas and 

the treatment of the subjectivities of the characters, who reveal interior dramas in opposition to the 

Andalusian social context of the 1930s. In addition to the parameters characteristic of modern 

drama, the pieces present conflicts which derive fatalistic traits from the use of taboos, religious 

dogmas, and rules of social conduct that interfere directly with the characters' individual conflicts. 

Added to this, it is worth mentioning the presence of a sacred and ritualistic dimension implied in 

the trilogy, which goes beyond the contextual realism of the plays and transcends the limits of 

reason, directly influencing the behavior and actions of the characters. 

 

Keywords: Modern tragedy. Social drama. Federico García Lorca. 
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RESUMEN 

 

 

Esta tesis tiene como objeto de estudio la dramatización de lo trágico en Bodas de Sangre, Yerma 

y La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, obras españolas hechas en la primera mitad 

del siglo XX. En el primer capítulo de este trabajo, analizamos el contexto histórico-literario 

relativo a las piezas, destacando el escenario conservador y patriarcalista de la Segunda República 

española común a la trilogía. Investigamos también el teatro poético de Federico, así como la 

participación del dramaturgo en el equipo de la Generación del 27. Aún en este capítulo, hacemos 

reflexiones relativas al comportamiento mítico y religioso de la cultura rural de la Andalucía, 

destacando la sacralidad atávica y el cristianismo rústico de aquella población, por medio del 

proceso de modernidad tardía de esta cultura. Para este análisis, contemplamos definiciones y 

reflexiones de varios autores, a ejemplo de Josephs y Juan Caballero (2012), Ian Gibson (2013), 

Ildefonso-Manuel Gil (2012), Mario González (2013), Maria Francisca Vilches de Frutos (2014), 

Ortega y Gasset (1944) y Castro Filho (2009). En el segundo capítulo presentamos un enfoque de 

la teoría del drama a partir de los parámetros que guiaron el arte dramático a lo largo de los siglos. 

En un primer momento, ponderamos sobre la tragedia como forma artística que busca encuadrar lo 

trágico en esquemas racionalistas y abordamos el trágico como concepto filosófico, existencial, 

ligado a la finitud de la vida. En un segundo momento, exploramos los pilares del drama moderno, 

teniendo como parámetros conceptos teóricos que pueden basar reflexiones críticas acerca de la 

existencia de la tragedia en tiempos modernos, considerando similitudes y diferencias entre las 

dramaturgias clásica y moderna. Para esas discusiones, nos valemos de contribuciones de 

Aristóteles (1991b), Hegel (2010), Peter Szondi (2004, 2011), George Steiner (2006), Raymond 

Williams (2011), Terry Eagleton (2013), Sandra Luna (2012), entre otros autores. En el tercer 

capítulo realizamos un análisis de las piezas teniendo como base las teorías enumeradas en los 

capítulos anteriores. En esta perspectiva, intentamos probar que las piezas pertenecientes a esta 

trilogía son tragedias modernas, por el énfasis en los dramas sociales y por el tratamiento de las 

subjetividades de los personajes, que revelan dramas interiores en oposición al contexto social 

andaluz de la década de 30. Además de parámetros característicos del drama moderno, las piezas 

presentan conflictos con aires fatalistas a partir del aprovechamiento de temas tabúes, de dogmas 

religiosos y reglas de conducta social que interfieren directamente en los conflictos individuales de 

los personajes de las piezas. Además, cabe destacar la presencia de una dimensión sagrada y 

ritualística implicada en la trilogía, que va más allá del realismo contextual de las piezas y que 

trasciende los límites de la razón, influenciando directamente el comportamiento y las acciones de 

los personajes.  

 

Palabras-clave: Tragédia moderna. Drama social. Federico García Lorca 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta tese apresenta uma análise da dramatização do trágico nas obras Bodas de Sangre 

(1932), Yerma (1934) e La Casa de Bernarda Alba (1936), de Federico García Lorca. As obras 

foram escritas na primeira metade do século XX, período de grandes transformações e revoluções 

políticas, econômicas e culturais na Espanha. No que se refere à literatura, esta época é marcada 

pela sangrenta Guerra Civil espanhola e pela resistência cultural das artes em meio à repressão civil 

e intelectual. 

Federico García Lorca nasceu em Fuentevaqueros, Granada, no dia 5 de junho de 1898, 

tendo passado quase toda a sua infância nessa região da Andaluzia. Aos dezesseis anos, no ano de 

1914, ingressou na Faculdade de Direito, Letras e Filosofia de Granada. O autor espanhol adquiriu 

fama e sucesso devido, principalmente, a sua extensa contribuição literária, destacando-se por sua 

acentuada produção de dramas e poemas. Além disso, Lorca possuía outras habilidades artísticas, 

sendo considerado um exímio pianista e artista plástico.  

Em virtude da sua formação acadêmica e artística, constatamos que Federico García Lorca 

introduziu em suas obras elementos das culturas clássica e rural espanholas. Federico buscou as 

raízes da literatura espanhola, mediante a evocação do homem rural e da cultura popular espanhola. 

A literatura lorquiana transita entre peças de conteúdos e temas trágicos, evidenciando os costumes 

e as crenças da sociedade andaluza da primeira metade do século XX, conforme discutimos ao 

longo do Capítulo 1. 

Bodas de Sangre, Yerma e La Casa de Bernarda Alba são peças que possuem temáticas em 

comum, todas elas produzidas em um contexto de repressão social. Estas peças integram o 

intitulado Teatro Maior do escritor e são consideradas as obras mais representativas da literatura 

de García Lorca. As personagens destas peças, quase todas elas mulheres, vivem diversos conflitos 

sociais e psicológicos, pois tentam, em vão, se adaptar aos costumes da sociedade patriarcal rural 

da Andaluzia da primeira metade do século XX, quando a figura da mulher era geralmente 

secundária ou considerada apenas como um adorno. 

O primeiro capítulo desta tese tem por objetivo apresentar uma investigação acerca da vida 

e do teatro de Federico García Lorca. Neste sentido, iniciamos a discussão com a apresentação do 

autor e do seu engajamento no teatro espanhol, relatando sua formação e suas habilidades, para, 

mais adiante, investigarmos os elementos conteudísticos e formais da literatura espanhola da 

primeira metade do século XX. Analisamos o contexto histórico-literário das obras, evidenciando 
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aspectos da política, economia e cultura da época. Para esta análise, contemplamos definições e 

reflexões de vários autores, a exemplo de Miguel Ángel García (2001), Josephs e Juan Caballero 

(2012), Ian Gibson (2013), Ildefonso-Manuel Gil (2012), Mario Miguel González (2013), Maria 

Francisca Vilches de Frutos (2014), entre outros. Ainda neste primeiro capítulo, apresentamos uma 

análise da ancestralidade mítica da cultura rural da Andaluzia, mediante as reflexões de Ortega y 

Gasset (1944) e Castro Filho (2009). 

No segundo capítulo deste trabalho tecemos algumas reflexões sobre a teoria do drama, na 

tentativa de elucidar princípios norteadores da ação dramática ao longo dos tempos. Em uma 

primeira instância, analisamos a tragédia enquanto forma artística que busca enquadrar o trágico 

em esquemas racionalistas e abordamos o trágico enquanto conceito filosófico ligado à finitude da 

vida, para depois analisarmos os pilares do drama moderno, tendo como parâmetros conceitos 

teóricos que possam embasar reflexões críticas acerca da existência da tragédia em tempos 

modernos, apresentando semelhanças e diferenças entre a dramaturgia clássica e moderna. Para 

essas discussões, nos valemos de contribuições de Aristóteles (1991b), Hegel (2010), Peter Szondi 

(2004, 2011), George Steiner (2006), Raymond Williams (2011), Terry Eagleton (2013), Sandra 

Luna (2012), Eudoro de Souza (2003), dentre outros autores. 

No terceiro capítulo dessa tese encontra-se uma análise crítica das peças Bodas de Sangre, 

Yerma e La Casa de Bernarda Alba, com a atenção voltada para os elementos e conceitos elencados 

na teoria. Nesta perspectiva, analisamos, inicialmente, a estrutura das peças e a caracterização das 

personagens, para, mais adiante, entendermos a construção da ação dramática e o conflito trágico 

das peças. Além disso, tecemos reflexões referentes ao contexto histórico-literário no qual as peças 

encontram-se inseridas, tendo como base as discussões propostas nos capítulos anteriores. 

Esta tese tem por intuito demonstrar que Bodas de Sangre, Yerma e La Casa de Bernarda 

Alba são tragédias modernas que apresentam o trágico mediante a composição de conflitos 

absolutos e fatalísticos, que revelam muitos traços culturais da Andaluzia da primeira metade do 

século XX. 

Ressaltamos que as peças apresentam conflitos fatalísticos e inexoráveis, por meio da 

composição de dramas interiores e subjetivos, mediante a distinção da unidade de tempo, do 

levantamento de temas tabus, da presença de dogmas religiosos e de regras de conduta social que 

interferem diretamente nos conflitos individuais das personagens das peças. 

Além disso, mediante a explicitação de erros involuntários e passionais, tentamos provar 

que as personagens agem impulsivamente por meio da interferência de forças absolutas e 

sobrenaturais, configurando estas peças lorquianas como modernas, em decorrência do enredo ser 

mítico e arcaico no drama social.  
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Vive, pues, este pueblo referido a su tierra, 
adscrito a ella en forma distinta y más esencial 
que otro ninguno. Para él, lo andaluz es 
primariamente el campo y el aire de Andalucía. 
La raza andaluza, el andaluz mismo, viene 
después; se siente a sí mismo como el segundo 
factor, mero usufructuario de esa delicia 
terrena, y en este sentido, no por especiales 
calidades humanas, se cree un pueblo 
privilegiado. 

(ORTEGA Y GASSET, 1944, p. 33) 
 

 

CAPÍTULO 1 

 

 

O CONTEXTO HISTÓRICO-LITERÁRIO DO 

TEATRO DE FEDERICO GARCÍA LORCA 

 

 

Neste capítulo, fazemos uma investigação das principais linhas de força constitutivas da 

literatura lorquiana da primeira metade do século XX. Assim, analisamos os princípios estéticos 

do Teatro Poético de García Lorca, evocando a relação híbrida dos gêneros literários, além do 

contexto histórico-literário das peças que compõem nosso corpus, através de registros históricos e 

estudos críticos referentes às obras em estudo. Ainda neste primeiro capítulo, apresentamos uma 

análise da cultura rural da Andaluzia, destacando a sacralidade atávica e o cristianismo rústico 

desta população.Para estas análises, utilizamos, como referencial teórico, Ian Gibson (1979, 1985, 

1987, 2007, 2013), Eric Hobsbawm (1995), Anatol Rosenfeld (2008), Miguel Ángel García (2002), 

Ildefonso-Manuel Gil (2012), Allen Josephs e Juan Caballero (2012), Mario González (2013), 

Maria Francisca Vilches de Frutos (2014), Ortega y Gasset (1944), entre outros. 

 

 

1.1. A Segunda República Espanhola e a Arte como Lócus de Resistência 

   

 

Federico García Lorca é um dos escritores mais renomados da literatura espanhola da 

primeira metade do século XX. Nasceu em Fuentevaqueros, em Granada, no dia 5 de junho de 
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1898. Passou quase toda sua infância na Andaluzia, tornando-se um grande observador da cultura 

e dos costumes dessa região, a qual serviu de inspiração para as temáticas e os conteúdos de suas 

obras. 

Na infância e juventude, o escritor não demonstrava afeição aos estudos acadêmicos, no 

entanto, dedicava-se à pintura, à música e à literatura. Ingressou em 1914 na Faculdade de Direito, 

Letras e Filosofia de Granada, onde se formou. Ao sair de Granada e viajar para Madrid, Lorca 

estabeleceu ligações com os aclamados escritores e artistas da época, integrando a Generación del 

27, um grupo de grande expressão literária e artística. Além de Lorca, podemos destacar a 

participação de outros artistas que compunham o movimento, como Salvador Dalí, Luís Buñuel, 

Rafael Alberti e Gerardo Diego. 

García Lorca, que havia iniciado seus escritos desde a juventude, lutava pelos ideais de 

liberdade e pretendia alcançar um vasto público com sua obra literária, que, em 1927, com a estreia 

de Mariana Pineda, no Teatro Goya, em Barcelona, já era bem aceita pela crítica espanhola. 

Segundo Mario González (2013), no livro A Trilogia da Terra Espanhola, em 1931, Federico 

García Lorca criou um teatro universitário intitulado La Barraca, constituindo, por sua vez, o 

protótipo e a forma elevada da dramaturgia popular da Espanha. La Barraca era um teatro 

mambembe experimental que pretendia atender a todas as hierarquias sociais, sendo objeto de 

perseguição política do general Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde, o 

Francisco Franco, que regeu a Espanha durante o período da Guerra Civil (1936-1939). 

 González (2013) analisa que as peças Bodas de Sangre, Yerma e La Casa de Bernarda 

Alba, objetos de estudo deste trabalho, foram produzidas em um contexto de repreensão social e 

política, sendo avaliadas como as obras mais representativas da literatura de García Lorca, 

integrando o chamado Teatro Maior do escritor granadino. As personagens destas peças, quase 

todas elas mulheres, vivem diversos conflitos sociais e psicológicos, pois tentam, em vão, adaptar-

se aos costumes da sociedade patriarcal da primeira metade do século XX, quando a figura da 

mulher era, geralmente, secundária ou de adorno, conforme estudos a serem apresentados adiante. 

González (2013) argumenta que as obras do dramaturgo revelam um importante conteúdo 

simbólico e lírico. Lorca converteu suas experiências em seus escritos e demonstrou, nesta trilogia 

dramática, os conflitos rurais de uma sociedade patriarcal.  Além disso, atribuindo também um 

caráter histórico e realista a suas obras, utilizou personagens e fatos históricos da burguesia 

espanhola. 

O escritor possuía uma imensa paixão pelo teatro e acreditava no poder revolucionário deste 

como ferramenta crítica para fugir da ignorância, levando o teatro mambembe La Barraca a 

comunidades analfabetas, com altos índices de pobreza. Em diversas entrevistas e falas concedidas 
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a revistas e jornais da época, Lorca sempre defendia os menos esclarecidos e os economicamente 

desfavorecidos. No ano de 1931, em um discurso intitulado Medio Pan y un Libro, elaborado em 

ocasião da inauguração da biblioteca de Fuentevaqueros, Lorca expôs, claramente, seus ideais 

políticos. Segundo Lorca, não somente de comida vive o homem: 

 

No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la 

calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde 

aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas 

sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos piden 

a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres 

sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano porque lo contrario es 

convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una 

terrible organización social (GARCÍA LORCA, 2014b, p. 12). 

 

Lorca, sendo um homem das artes e das letras, ou seja, politicamente exposto, foi 

perseguido pelas forças conservadoras franquistas, sendo assassinado de forma brutal no ano de 

1936. Mario González (2013) comenta: 

 

Até há não muito tempo, costumava-se ouvir com frequência que Federico García 

Lorca deve sua fama mais ao fato de ter sido assassinado que estritamente à 

qualidade de sua obra. Sem dúvida, o tiro que derrubou seu corpo em Víznar 

ecoou pelo mundo e teve um efeito contrário àquele que os assassinos pretendiam: 

em lugar do silêncio em que eles queriam ver esquecidos o teatro, a poesia e a 

vital figura de Federico, fez ressoar sua obra. Mas Federico, poeta e homem de 

teatro, já havia ganhado um lugar de destaque privilegiado antes de tombar na 

madrugada de 19 de agosto de 1936. Por isso mesmo, foi uma das primeiras 

vítimas da reação insurgida na Espanha. Por isso e porque sua arte, especialmente 

aquela que estourava nos palcos, carrega uma mensagem de claro valor político e 

social. Essa mensagem, veiculada numa linguagem à altura da vanguarda literária 

europeia, era um perigo para a sociedade de aparências, privilégios e dogmas em 

que se apoiavam seculares injustiças. Pela qualidade dessa mensagem, destinada 

a sobreviver ao seu assassino, Federico morreu; e, por ela, ele mesmo sobrevive, 

acima, muito acima do macabro crime (GONZÁLEZ, 2013, p. 11-12). 

 

Lorca foi uma das vítimas da Guerra Civil. O escritor não era considerado uma ameaça pelo 

seu poder físico ou bélico, mas pelo poder que exercia com suas obras, pelo poder da escrita e do 

texto literário. No entanto, como afirma González, o autor permanece vivo pela obra e, ao invés do 

silêncio, a morte de Federico García Lorca ecoou por todo o mundo. Syntia Alves (2010), no artigo 

A Violência do Silêncio: A Morte de Federico García Lorca, em sentido similar, comenta que: 

 

Ao assassinar Federico García Lorca, os generais franquistas não tinham como 

alvo um agente de guerra; a figura de Lorca não era uma força ameaçadora no 

contexto comum de uma Guerra Civil, no qual civis vão à luta armada escolhendo 

um bando para se aliar. A ameaça de Lorca não era bélica, mas, como definiu Ruiz 
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Alonso, García Lorca era mais perigoso com uma pluma na mão do que muitos 

com uma arma. Assassinar o poeta mais importante da Espanha do século XX foi 

um ato violento não apenas pelo fuzilamento, ou pelos “tiros en el culo por 

maricón” que Juan Luis Trescastro se gabou de ter disparado. A violência 

cometida contra García Lorca é uma violência plural no sentido em que tinham 

muitas intenções e muitos alvos, não apenas a simples morte de um homem que 

era uma figura dentro e fora da Espanha na década de 30 (ALVES, 2010, p. 1). 

 

As guerras civis deixaram e ainda deixam rastros de crueldade por todo o mundo. 

Atrocidades foram cometidas e muitas destas barbaridades são irreversíveis. Não se tem 

conhecimento sobre o lugar onde depositaram os restos mortais de Lorca, nem dados precisos sobre 

seu homicídio. Além disso, não houve punição para os culpados. Sua morte continua impune, no 

entanto, muitos lutam por justiça, inclusive os familiares do escritor.  

Segundo González (2013), foram proibidas a divulgação, comercialização e encenação das 

obras de Federico García Lorca no século XX, a partir do ano da sua morte. Somente após a morte 

do general Francisco Franco, em 1975, os textos de Lorca voltaram a ser comercializados e 

encenados na Espanha. González (2013) afirma que muitos artistas amigos de Lorca também foram 

exilados da Espanha no ano de 1936, a exemplo de Margarita Xirgu (teatróloga e atriz catalã que 

protagonizou diversas personagens em obras de Lorca). 

Algumas das mais completas biografias e análises sobre a vida e a morte de Lorca foram 

escritas por Ian Gibson, um historiador irlandês radicalizado na Espanha. Gibson (1985), no livro 

Federico García Lorca: De Fuentevaqueros a Nueva York, pontua que Lorca era amigo íntimo do 

artista plástico Salvador Dalí e do cineasta Luis Buñuel. Acredita-se que Lorca e Dalí, além de 

amigos, mantiveram relações amorosas. Segundo Gibson, os artistas posaram juntos em diversas 

fotos e trocarem inúmeras correspondências eróticas, no entanto Salvador Dalí não se assumiu 

homossexual ao longo de sua vida e negava o romance, casando-se posteriormente com Gala 

Éluard.  

Gibson (1985) afirma que Lorca vivenciou amargas experiências com Salvador Dalí, 

sentindo-se traído pelo mesmo. Lorca viajou para Nova York em junho de 1929, passando, neste 

período, por fortes crises depressivas. Destas crises, escreveu Un poeta en Nueva York, no qual 

teceu severas críticas ao modelo de vida norte-americano, exprimindo as suas angústias e 

incertezas, diante de um mundo dominado pelas máquinas.  

Conforme Gibson, Luis Buñuel e Salvador Dalí (1928) fizeram um filme intitulado Un 

Chien Andalou no qual satirizam Lorca. Observou-se que, logo após a estreia desse filme, Lorca 

rompeu definitivamente a amizade com Dalí e Buñuel. Gibson, nesta biografia, argumenta que o 

filme refere-se diretamente a Lorca, pois o mesmo era o único dos três artistas que nasceu na região 
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da Andaluzia e que se recusou a viver na França. Além disso, Gibson afirma que há registros 

escritos que mostram que Buñuel já havia feito diversos ataques à honra do dramaturgo, 

denominando-o de “cão andaluz”. O filme inaugura o cinema surrealista na França, apresentando 

uma quebra com a linearidade narrativa da arte cinematográfica, por meio da junção de imagens 

oníricas e cenas metafóricas que despertam terror e inquietação.  

Tendo como base as peças que compõem a trilogia em análise, podemos deduzir que Buñuel 

e Dalí recorrem a diversos elementos simbólicos característicos das obras lorquianas para compor 

o filme. A navalha, a lua e o enclausuramento entre quatro paredes são alguns destes elementos 

característicos das obras lorquianas que estão presentes no filme Un Chien Andalou. Logo após a 

morte de García Lorca, em 1936, Salvador Dalí aderiu aos ideais da ditadura franquista, inclusive 

escrevendo uma carta para Francisco Franco apoiando-o na execução dos presos políticos da 

Espanha. Eduardo Palomar Baró (2005) afirma que Salvador Dalí, no dia 16 de junho de 1956, foi 

recebido por Francisco Franco no palácio del Pardo. Também diz que, no dia 2 de abril de 1964, o 

general Franco lhe concedeu a Real Orden de Isabel la Católica, uma distinção espanhola criada 

no final do século XIX com o objetivo de prestigiar aqueles cidadãos que se distinguem por sua 

verdadeira lealdade e atividades em prol do Estado. 

Ian Gibson (1979), no livro Granada, 1936: El Asesinato de García Lorca, considera que 

os embates entre os anticomunistas da Confederación Española de Derecho Autónomo e o partido 

Frente Popular Marxista foram fatores decisivos para o assassinato de Lorca. Federico García 

Lorca apoiava-se nos ideais do movimento Frente Popular Marxista, partido de cunho socialista 

que se opunha ao conservadorismo da Confederación Española de Derecho Autónomo. Segundo 

Eric Hobsbawm (1995), no livro Era dos Extremos: O Breve Século XX, as Frentes Populares 

estabeleceram-se inicialmente na França, fornecendo, neste sentido, o modelo para todas as outras 

Frentes Populares europeias: 

 

As forças unidas dos trabalhistas (a "Frente Unida") formariam a base de uma 

ampla aliança eleitoral e política com os democratas e liberais (a "Frente 

Popular"). Além disso, à medida que continuava o avanço da Alemanha, os 

comunistas pensaram numa extensão ainda mais ampla, numa "Frente Nacional" 

de todos que, independentemente de crenças ideológicas ou políticas, encaravam 

o fascismo (ou as potências do Eixo) como o inimigo primeiro. Essa extensão da 

aliança antifascista ultrapassando o centro até a direita — as "mãos dos 

comunistas franceses estendidas aos católicos", ou a disposição dos comunistas 

britânicos de aceitar o notório anticomunista Winston Churchill — enfrentou 

maior resistência na esquerda tradicional, até que a lógica da guerra acabou por 

impô-la. Contudo, a união de centro e esquerda fazia sentido político, e 

estabeleceram-se "Frentes Populares" na França (pioneira nessa) (HOBSBAWM, 

1994, p. 131). 
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As Frentes Populares se estabeleciam em alguns países europeus mediante a coligação 

entre partidos comunistas, socialistas e republicanos que possuíam interesses em comum e 

almejavam reformas sociais. As Frentes Populares iniciaram-se quando Josef Stalin assinou um 

acordo político, depois que Hitler tomou o poder na Alemanha, em 1933. Assim, as Frentes 

Populares surgiram em prol do combate às forças Nazistas e Fascistas, de Adolf Hitler e Benito 

Mussolini, respectivamente, comprometendo-se com a defesa social das nações. 

Muitos críticos consideravam que Lorca era apolítico, pois mantinha amizades com pessoas 

de partidos políticos diversos, inclusive com as Falanges españolas. No entanto, segundo Gibson 

(1979), há registros históricos (como o discurso Medio Pan y un Libro e a conferência La Teoría y 

Juego del Duende) que comprovam que Lorca não era apolítico, exercendo uma posição política a 

favor dos mais pobres e necessitados.  

Segundo Maria Francisca Vilches de Frutos (2014), na edição crítica de La Casa de 

Bernarda Alba, em 14 de abril de 1931 foi proclamada a Segunda República Espanhola, 

substituindo, assim, o antigo governo monárquico. Durante o período que antecedera a Guerra Civil 

(1936-1939), muitos artistas sofreram ameaças políticas e sentiram-se prejudicados com a 

conjuntura social e política da Espanha. No entanto, cabe destacar que as Frentes Populares 

Espanholas tiveram o apoio do povo e dos sindicatos obreiros. Vilches de Frutos afirma: 

 

Federico García Lorca alcanzó su madurez literaria en uno de los períodos 

históricos en los que mayor ha sido la influencia de lo sociopolítico en las artes y 

la literatura: los años que precedieron al inicio de la Guerra Civil (1936-1939) y 

que coincidieron con la proclamación de la República en sustitución de la 

Monarquía (14 de abril de 1931). Fueron numerosos los intelectuales que, por esas 

fechas, comenzaron a manifestar sus preocupaciones por las profundas 

transformaciones que se estaban produciendo en el tejido social y a defender la 

necesidad de comprometerse con estos cambios con el objetivo de acceder a una 

sociedad más justa (VILCHES DE FRUTOS, 2014, p. 47-48). 

 

Vilches de Frutos (2014) analisa que, um ano depois de instaurada a Segunda República na 

Espanha, em 1932, já era possível observar as deserções dentro do governo republicano, devido, 

principalmente, às divergências entre republicanos e monarquistas e à crise do setor agrário. 

Vilches de Frutos explica: 

 

Pronto aparecieron los síntomas de la tensión social que degeneraría en Guerra 

Civil. La difícil situación del sector agrario fue determinante en este proceso. El 

episodio de Casas de Viejas, localidad donde se aplastó con dureza un 

levantamiento anarquista, marcó el comienzo de las hostilidades entre un 

importante sector de intelectuales y él régimen republicano, asediado también por 

los partidos a la derecha de su espectro político, que le culpabilizaban de las 

muertes de los campesinos. El desfase entre las expectativas creadas y algunas 
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concreciones prácticas provocó aceradas quejas. Se censuró el conservadurismo 

de los temas que comenzaron a adueñarse de los escenarios al hilo del cambio 

gubernamental y se evidenció la imposibilidad de llevar a un buen término las 

distintas iniciativas renovadoras emprendidas (VILCHES DE FRUTOS, 2014, p. 

50-51). 

 

Francisco Gijón (2013), no livro La Segunda República y La Guerra Civil, analisa como a 

Espanha, no final do século XIX e início do século XX, ainda não havia consolidado uma política 

liberal e democrática, orgulhando-se do antigo regime político, que era considerado uma verdadeira 

espécie de Despotismo Esclarecido, em que se tinha uma clara dominação absolutista do Estado, 

porém com a introdução dos novos ideais progressistas e liberais do Iluminismo Francês. 

O século XIX e o início do século XX na Espanha foram caracterizados como períodos 

críticos, com lutas entre republicanos e monarquistas e entre os partidos liberais e os partidos 

absolutistas. Em meio a estas crises, tem-se um grande avanço da economia espanhola nos setores 

agrário e metalúrgico. No entanto, esses avanços econômicos não possibilitavam melhores 

condições sociais para a população, gerando, por sua vez, um grande descontentamento da 

população frente a esta instabilidade política, social e econômica do país. 

Gijón (2013) afirma que o setor agrário continuou sob o regime dos latifundiários e, 

temendo a perda do poder, a Monarquia aliou-se com os líderes do movimento militar e da Igreja 

Católica. No entanto, mesmo com as alianças entre a Monarquia, a Igreja Católica e o regime 

militar, tem-se a abolição da Monarquia e a instauração da República em 1931. Gijón (2013) 

esclarece: 

 
Las ciudades pequeñas y pueblos votaran por la monarquía y salieron mayoría de 

concejales monárquicos, pero las grandes ciudades rechazaron a un rey ‘todavía 

aceptable para la opinión general’. Contra el optimismo monárquico que se 

respiraba la víspera de 12 abril, el triunfo republicano en las ciudades fue 

aplastante (GIJÓN, 2013, p. 43). 

 

Mesmo perdendo as eleições ocorridas em 12 de abril de 1931, o movimento republicano 

assumiu o poder. Os monarquistas saíram vitoriosos das eleições, com a grande maioria dos votos 

nas pequenas cidades e nos povoados rurais, no entanto, os republicanos conquistaram a maioria 

dos votos nas grandes cidades e recusaram-se a viver sob o domínio de um rei. Neste sentido, o rei 

Afonso XIII, vitorioso nas eleições de 1931, prevendo, por sua vez, uma Guerra Civil, abdicou do 

trono, proclamando, assim, a Segunda República Espanhola. Francisco Gijón (2013) argumenta 

que a Monarquia, mesmo tendo a maioria dos votos, já não transmitia segurança, perdendo a 

credibilidade perante a aristocracia e as classes conservadoras: 
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Ahora bien, las elecciones municipales habían dejado clara la impopularidad del 

propio rey; era el mismo monarca el que había dado un paso hacia la dictadura en 

1923 y quien permitió que el gobierno Berenguer siguiera gobernando en 1930 y 

1931. Las propias clases conservadoras y la aristocracia perdieron su confianza 

en la monarquía y dejaron que el rey se fuera, ya que no le perdonaran su 

cooperación con el dictador. Por añadidura, La Unión Patriótica, en liza con los 

partidos monárquicos, defendía al dictador y no a la monarquía (GIJÓN, 2013, p. 

45-46). 

 

Com o advento da República aboliu-se o governo monárquico, o que levou à separação 

entre a Igreja e o Estado. Com essa separação, tem-se a dissolução dos poderes eclesiásticos, 

possibilitando uma maior autonomia ao Estado. No entanto, mesmo com o advento da República 

em 1931, a população não enxergava melhores condições de vida e o poder Estatal concentrava-se 

nas mãos da burguesia e dos grandes latifundiários. Conforme Ann Talbot (2009), na palestra do 

Socialist Equality Party (SEP — Partido da Igualdade Socialista), realizada em Michigan: 

 

As reformas agrária e religiosa desafiavam não apenas a riqueza da Igreja e dos 

latifundiários, mas a da elite financeira e empresarial com quem estavam 

conectados por irredutíveis laços de classe. O programa democrático da república 

afundava diante da oposição enraizada entre essas camadas privilegiadas. 

Quase tão rápido quanto chegou ao poder, a república se mostrou incapaz de levar 

adiante suas medidas democráticas. Os trabalhadores e os camponeses que haviam 

trazido a república ao poder se viram cada vez mais separados do governo 

republicano. Dentro de semanas foi imposta a lei marcial para reprimir as 

manifestações de rua. O governo republicano liberal lutou por dois anos antes de 

ser substituído por um governo de direita que reverteu o programa de reformas e 

rechaçou os anseios da classe trabalhadora e camponeses da forma mais brutal. 

Mas, desde o início, a república demonstrava ser incapaz de resolver em um 

sentido progressista quaisquer questões confrontadas pela sociedade espanhola. A 

burguesia liberal na Frente Popular não era mais que a sombra da burguesia. A 

maior parte da burguesia, da Igreja e dos militares já rumava ao fascismo, e foi 

por isso que a Frente Popular na Espanha foi dominada de tal forma pelo 

stalinismo. Os republicanos e os Socialistas eram fantasmas políticos que podiam 

agir apenas graças ao apoio político que recebiam dos stalinistas. 

A única classe capaz de resolver a situação pela qual passava a sociedade 

espanhola era a classe trabalhadora, que não tinha qualquer interesse velado pela 

propriedade privada. Já em maio de 1931, Trotsky antecipava uma segunda 

revolução, que seria uma revolução do proletariado arrastando os camponeses 

pobres atrás de si (TALBOLT, 2009, s/p). 

 

Ann Talbot (2009) assegura que as políticas republicanas haviam se mostrado incapazes de 

resolver os problemas de classes sociais, gerando uma revolta alarmante dos proletariados 

campesinos contra a República. Segundo Talbot, Leon Trotsky afirmava que na Espanha existiam 

dois posicionamentos políticos e partidários que eram divergentes entre si. O primeiro tinha como 

objetivo manter as forças franquistas longe da democracia republicana e proteger a propriedade 

privada, mantendo-a distante dos proletariados. Por outro lado, o segundo posicionamento previa 
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a abolição da propriedade privada e a ascensão do proletariado. Neste sentido, observamos que 

estas posições contrárias culminaram na Guerra Civil na Espanha no ano de 1936. 

Vilches de Frutos (2014) assegura que o teatro e as artes passaram por um período de 

repressão social e política. Neste sentido, muitos artistas inclinaram-se ao teatro conservador, com 

características doutrinárias e religiosas que existiam na Espanha desde Lope de Vega e Calderón 

de la Barca. Este teatro conservador defendia os valores monárquicos em detrimento dos valores 

republicanos, combatendo, veementemente, os ideais da Frente Popular Marxista. Encenavam-se, 

no teatro, os valores morais, éticos e partidários da Monarquia.  

Em 1936, conforme Vilches de Frutos (2014), o governo republicano pediu apoio aos 

artistas e intelectuais da época visando às eleições seguintes, que aconteceriam em fevereiro 

daquele mesmo ano. Realizadas as eleições, o partido Frente Popular Marxista obteve triunfo, com 

Manuel Azaña como presidente da República e Largo Caballero como primeiro ministro. No 

entanto, em 17 de julho de 1936, as forças civis contrárias ao movimento republicano destituíram 

a Frente Popular Marxista e instauraram uma verdadeira guerra civil no país. Conforme o 

historiador Eric Hobsbawm (1995): 

 

A rebelião dos generais espanhóis contra o governo da Frente Popular em julho 

de 1936 desencadeou de imediato a revolução em várias regiões da Espanha. Que 

os militantes, sobretudo anarquistas, passassem a coletivizar os meios de 

produção, não foi surpreendente, embora o Partido Comunista e o governo central 

depois se opusessem e, onde possível, revertessem essa transformação, e os prós 

e contras disso continuam a ser discutidos na literatura política e histórica 

(HOBSBAWM, 1994, p. 69). 

 

Como previsto, os poderes eclesiástico, monárquico e militar lançaram diversas tentativas 

de golpe, para tomarem o poder dos republicanos. No entanto, a Frente Popular Marxista não 

propôs qualquer medida no sentido de combater a deflagração do golpe militar na Espanha em 

julho de 1936. Segundo Leon Trotsky, o partido Frente Popular Marxista havia "mantido a casta 

militar com o dinheiro do povo, provendo autoridade, poder, armas e comando sobre jovens 

trabalhadores e camponeses, facilitando, assim, as preparações para um ataque esmagador contra 

os trabalhadores e os camponeses" (TROTSKY,1937, s/p, apud TALBOT, 2009, s/p). Assim, na 

tentativa de subsidiar a classe burguesa, o partido Frente Popular Marxista se manteve contrário à 

classe trabalhadora e nada fez para evitar o golpe militar instaurado por Franco. 

Ian Gibson (1979) analisa que, anos antes de ocorrer a Guerra Civil na Espanha, no ano de 

1929, José Ortega y Gasset redigiu um documento em prol do engajamento social e político dos 

intelectuais e artistas da época. Ortega y Gasset afirmava que os artistas e intelectuais deviam 

manifestar-se politicamente, distanciando-se da posição apolítica em que se encontravam. Segundo 
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Ian Gibson (1979), García Lorca e outros artistas assinaram o documento escrito por Ortega y 

Gasset, lutando por uma Espanha democrática e mais justa. Nesta perspectiva, os mesmos 

utilizaram o teatro, a poesia e a novela como instrumentos políticos de conscientização social. No 

entanto, muitos outros artistas vanguardistas centravam-se nos ideais estéticos de desumanização 

da arte. Neste sentido, conforme argumenta Ian Gibson (1979), a arte sem pretensões sociais não 

sintetiza a vanguarda modernista. A verdadeira vanguarda, segundo o autor, preocupava-se em se 

adequar esteticamente às novas configurações política e social que a Espanha enfrentava após a 

destituição da Segunda República em 1936. 

Muitos artistas e escritores foram exilados e mortos durante a Guerra Civil na Espanha. 

Diversos representantes das artes e da literatura lutaram contra o poder ditatorial no país e 

procuraram conscientizar e politizar a população. Ao analisar a participação de Federico García 

Lorca neste contexto, Gijón comenta: 

 

¿Tiene algo de extraño que en esta situación Machado, Lorca, Albertí, Hernández, 

Ramón J., Sender…busquen el hombre a secas en el hombre del pueblo? La 

reacción más racional, vital y sentimental es que estos hombres, que ven una 

España mayoritariamente agraria y con la contradicción tremenda de una sociedad 

compuesta por el oligarca-financiero-terrateniente, partan de una sociedad rural 

arcaizante, protesten y tomen partido socialmente. Este hecho es signo de 

reflexión (GIJÓN, 2013, p. 97). 

 

Lorca, assim como muitos outros escritores da chamada Generación del 27, batalharam por 

uma Espanha mais igualitária. Gijón, ao comentar sobre a posição partidária de Lorca frente à 

conjuntura nacional, transcreve uma fala do próprio Federico García Lorca, em uma entrevista 

concedida ao Jornal Sol, de Madrid, do ano de 1934: 

 

Yo en este mundo siempre soy y seré partidario de los pobres. Yo siempre seré 

partidario de los que no tienen nada y hasta la tranquilidad de la nada se les niega. 

Nosotros (me refiero a los hombres de significación intelectual y educados en el 

ambiente medio de las clases que podemos llamar acomodadas) estamos llamados 

al sacrificio. A mí me ponen en una balanza el resultado de esta lucha: aquí tu 

dolor y tu sacrificio, aquí la justicia para todos, aún con la angustia del tránsito 

hacia el futuro que ya se presiente pero se desconoce, y descargo el puño con 

fuerza en este platillo. Mientras hay desequilibrio económico, el mundo no piensa. 

Yo lo tengo visto. Van dos hombres por la orilla de un río. Uno es rico, otro es 

pobre. Uno lleva la barriga llena, y el otro pone sucio el aire con sus bostezos. Y 

el rico dice: ‘¡Oh, qué barca más linda se ve por el agua! Mire, mire usted el lirio 

que florece en la orilla'. Y el pobre reza: ‘Tengo hambre, no veo nada. Tengo 

hambre, mucha hambre'. Natural. El día que el hambre desaparezca, va a 

producirse en el mundo la explosión espiritual más grande que jamás conoció la 

humanidad. Nunca jamás se podrán figurar los hombres la alegría que estallará el 

día de la gran revolución (LORCA apud GIJÓN, 2013, p. 98). 
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Federico García Lorca, em diversos momentos, defendia o proletariado e o homem do 

campo. Sempre comentava que a Espanha estava na iminência de uma grande revolução, em que 

prevaleceria a distribuição de renda e condições igualitárias de sobrevivência. No entanto, antes de 

vivenciar essa grande revolução, Lorca foi brutalmente assassinado. 

 

 

1.2 O Teatro de Federico García Lorca 

 

 

Segundo Mario González (2013), o teatro de Federico García Lorca compõe-se em diversas 

fases, intituladas: Teatro de Juventude, Teatro de Ensaio, Teatro Menor, Teatro Maior e Teatro 

Inacabado. Conforme Mario González (2013), o teatro lorquiano divide-se em fases diretamente 

relacionadas à maturidade literária, estética e artística das peças. Ele aduz: 

 

As peças teatrais escritas por Federico García Lorca (1898-1936) podem ser 

classificadas em teatro menor, teatro de ensaio e teatro maior, além do teatro 

inconcluso, dos inúmeros projetos mencionados por Federico e, especialmente, do 

seu teatro de juventude, escrito entre 1917 e 1921 ou 1922, cuja publicação, há 

poucos anos, impõe um considerável aumento da obra dramática lorquiana e, ao 

mesmo tempo, uma nova perspectiva com relação à totalidade da sua produção 

(GONZÁLEZ, 2013, p. 9). 

 

Essa divisão pode ser considerada hierárquica, pois é somente no intitulado Teatro Maior 

que encontramos as obras com maior popularidade e as peças mais bem aceitas pela crítica literária, 

devido às inovações estéticas. Bodas de Sangre, Yerma e La Casa de Bernarda Alba, encontram-

se situadas no Teatro Maior de García Lorca. 

Lorca escreveu diversos poemas e alguns textos narrativos, mas encantou a Espanha e o 

mundo, principalmente, com a dramaturgia e o teatro. Além disso, através de declarações do autor, 

o texto dramático, por ser encenado, era muito mais representativo que outros gêneros literários 

devido ao seu poder revolucionário e crítico. Consoante González (2013), temos:  

 

É no teatro, a nosso ver, que o poeta Federico García Lorca se realiza com mais 

força. A sua vocação dramática está clara não apenas pelo fato de que sua 

produção teatral precedeu cronologicamente à lírica, mas porque essa lírica – 

como qualquer leitor constata de imediato – está carregada de tensão dramática, 

no impulso cênico contido no diálogo, forma que, às vezes, seus poemas assumem 

de maneira explícita até (GONZÁLEZ, 2013, p. 12). 
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Neste sentido, argumenta González (2013), a literatura lorquiana, de uma forma geral, é 

caracterizada pela mescla de gêneros literários e os seus poemas se encontram carregados com uma 

forte tensão dramática. Segundo González, Lorca conseguia reunir nos seus textos tradição e 

modernidade literárias, evocando a cultura rural da Andaluzia e os novos posicionamentos estéticos 

das vanguardas europeias. 

Conforme González (2013), Federico García Lorca e Eduardo Ugarte criaram o teatro 

universitário La Barraca no ano de 1932. O mesmo configurava-se como um teatro experimental, 

no qual estudantes universitários idealizavam e testavam novas técnicas teatrais. Lorca, com o 

teatro ambulante La Barraca, fez a Espanha relembrar e vivenciar o teatro do chamado Siglo de 

Oro español (séculos XV ao XVIII), havendo montado as peças de Lope de Vega e Calderón de la 

Barca no século XX. García Lorca concebia o teatro como algo capaz de despertar a cidadania, os 

valores éticos e culturais de uma nação. Segundo González (2013): 

 

García Lorca era capaz de perceber a função do teatro na sociedade e, ao denunciar 

o mal que a decadência teatral expõe, sem sabê-lo estava antecipando a situação 

que o teatro espanhol viveria logo depois, sob o franquismo [Lorca afirmava]: ‘O 

teatro é um dos mais expressivos e úteis instrumentos para a construção de uma 

nação e é o barômetro que marca sua grandeza ou sua decadência. Um teatro 

sensível e bem orientado em todos os seus ramos, da tragédia até o vaudeville, 

pode mudar em poucos anos a sensibilidade do povo; e um teatro destroçado, no 

qual as patas substituem as asas, pode envilecer e adormecer uma nação inteira’ 

(GONZÁLEZ, 2013, p. 13). 

 

Federico García Lorca obteve a fama como escritor ainda muito jovem, sendo considerado 

pela crítica como um autor que possuía muitas habilidades artísticas. Lorca, além de dramaturgo, 

era pianista, compositor musical, pintor e diretor teatral. Acredita-se que Lorca adquiriu 

experiência como teatrólogo no teatro mambembe La Barraca. Muitos críticos da literatura 

lorquiana o compararam com outros grandes artistas do teatro, como Eugene O’Neill (1888) e 

Bertolt Brecht (1898). Maria Francisca Vilches de Frutos (2014) afirma que: 

 

Él mismo fue un prestigioso director teatral, cuyo conocimiento de la praxis 

escénica le permitió escribir unas obras dramáticas renovadoras que le han 

convertido en un autor que sintetiza como pocos la tradición y la vanguardia, en 

creador de un universo dramático considerado como uno de los mejores 

exponentes del canon teatral (VILCHES DE FRUTOS, 2014, p. 26). 

 

No livro La Barraca: Teatro Universitário, Luis Sáenz Calzada (1976) assegura que a 

participação de Federico García Lorca na direção de suas próprias peças foi pouco destacada pela 

crítica especializada. Segundo Calzada, ao criar o teatro La Barraca, Lorca logrou fundar um teatro 
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nacional de grande valor cultural. O escritor granadino trabalhou em conjunto com as mais bem 

conceituadas companhias teatrais da sua época, como La compañía Díaz de Artigas-Callado, La 

compañía Martínez Sierra, La compañía Margarita Xirgu e La compañía Lola Membrives. 

Ademais, Calzada (1976) afirma que, ao criar o teatro La Barraca, Lorca buscava um teatro 

que não fosse subordinado à iniciativa privada e almejava conquistar um público diverso e aberto 

a novas possibilidades e técnicas teatrais. A tentativa de García Lorca era modernizar o teatro 

espanhol, sem que o mesmo perdesse suas características nacionais.  Segundo Calzada, Lorca 

tentava inovar com a simplicidade e escolhia com cautela os atores que integravam o seu grupo 

teatral. Calzada afirma que Lorca preocupava-se com os mínimos detalhes e escolhia peças 

clássicas, geralmente escritas em versos, para serem encenadas. No teatro La Barraca, acredita-se 

que Lorca encenou doze peças do teatro clássico espanhol (Período do Siglo de Oro Español) e 

uma encenação da peça La Tierra Alvargonzález, de Antonio Machado. 

Francisco García Lorca (1981), irmão de Federico García Lorca, em Federico y su Mundo, 

comenta sobre as diversas habilidades artísticas do irmão. Francisco afirma que Federico García 

Lorca sempre acompanhou a montagem cênica de suas peças, escolhendo com bastante rigor os 

atores e a adequação destes às respectivas personagens. Francisco García Lorca comenta: 

 

Yo asistí a los ensayos que Federico dirigía, y en los que mostraba su capacidad 

como director de escena. Había de luchar con actores no habituados a un tipo de 

actuación que comportaba una total rectificación del teatro al uso, enfrentados a 

una obra en la que el movimiento escénico y el lenguaje tienen un fondo musical, 

acentuado muchas veces por el verso. Así, el actor que encarnaba al Novio 

(Manuel Collado) ofrecía un obstáculo casi invencible. Se trataba de un excelente 

actor, pero había hecho su reputación en la comedia ligera y apenas podía vencer 

en los ensayos la imagen cómica que el público y él mismo se habían formado de 

su talante interpretativo. Federico tuvo que resignarse, por otro lado, a que los 

leñadores del acto del bosque, interpretados por modestos actores que nunca 

habían dicho, probablemente, un verso en escena, hicieron sus papeles a su propio 

modo. Es la única vez que vi a mi hermano impaciente en la dirección. Luego, 

claro, los felicitó calurosamente después del estreno (GARCÍA LORCA, 1981, p. 

335). 

 

Lorca prezava pelos princípios de obediência ao decorum, considerando que as 

composições poéticas deviam possuir caracteres adequados às personagens, ao ambiente, à 

linguagem e ao ethos próprio de cada idade. Horácio (2005), na Arte Poética, analisa que as 

composições poéticas devem ser submetidas às formas, às temáticas e aos conteúdos próprios de 

cada gênero literário. Segundo Horácio: 

 

Deve-se ou seguir a tradição, ou criar caracteres coerentes consigo. Se o escritor 

reedita o celebrado Aquiles que este seja estrênuo, irascível, inexorável, 
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impetuoso, declare que as leis não foram feitas para ele e tudo entregue à decisão 

das armas. Medéia será feroz e indomável; Ino, chorosa; Ixíon, pérfido; Io, 

erradia; Orestes, sorumbático. Quando se experimenta assunto nunca tentado em 

cena, quando se ousa criar personagem nova, conserve-se ela até o fim tal como 

surgiu de começo, fiel a si mesma (HORÁCIO, 2005, p. 58-59). 

 

Conforme Horácio, os poetas devem observar que todo gênero literário carrega consigo um 

conjunto de regras específicas em relação ao conteúdo, ao tema e à forma. Assim, para cada gênero 

literário, existem linguagens diversificadas, tipos de personagens e metrificação específicos. Por 

exemplo, se tivermos a fala de um príncipe ou de um rei, essa fala deverá ser em uma linguagem 

ornada e elevada conforme a gravidade real das personagens. Além disso, deverá ser condizente ao 

ethos próprio de cada idade das personagens e ao ambiente. 

Consideramos também que o teatro de Federico García Lorca foi construído a partir dos 

aspectos geográficos, sociais e políticos da Andaluzia. O escritor conseguia resgatar a literatura 

espanhola do Siglo de Oro, sem ser repetitivo e sem perder a originalidade. Neste sentido, Vilches 

de Frutos (2014) argumenta: 

 

Gran parte de la popularidad alcanzada por el escritor granadino se debe a su 

original recreación del mundo andaluz, un referente indiscutible en el panorama 

mundial de las señas de identidad españolas, como lo prueban las numerosas 

manifestaciones literarias, musicales y artísticas que a lo largo de la historia han 

buscado su fuente de inspiración en España (VILCHES DE FRUTOS, 2014, p. 

15-16). 

 

Federico García Lorca utilizava os princípios da literatura clássica espanhola e os aspectos 

regionais da Espanha para criar uma literatura que representasse a população rural da Andaluzia. 

Além disso, acreditamos que Lorca tenha se inspirado em obras da literatura grega, nos dramas 

rurais granadinos e nas concepções vanguardistas de arte, mesclando, como dissemos acima, a 

tradição com a modernidade. Vilches de Frutos argumenta: 

 

Sus textos muestran a un autor en constante experimentación con géneros, temas 

y personajes de la tradición teatral que conocía en profundidad y a los que filtró 

por el tamiz de unas modernas técnicas expresivas, deudoras de las corrientes más 

renovadoras de la vanguardia teatral del momento. No son únicamente las 

creaciones de un autor dramático. Son textos de un gran hombre de teatro que 

logró imprimir el sello de la modernidad en la tradición gracias a sus excelentes 

conocimientos de la práctica escénica, adquiridos debido a su trabajo como 

director de escena, como ya se ha señalado (VILCHES DE FRUTOS, 2014, p. 

16). 
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Escritor vanguardista, Federico García Lorca inovava com a tradição. Nesta perspectiva, o 

teatro lorquiano resgatava o teatro de títeres espanhol, a farsa, os elementos formais e 

conteudísticos da tragédia grega e a arte surrealista. Além disso, inovava esteticamente através das 

relações híbridas dos gêneros literários. Em sentido convergente, Vilches de Frutos comenta: 

 

Al igual que Valle-Inclán y otros creadores de la vanguardia española, la farsa fue 

para Federico uno de sus vehículos preferidos a la hora de plantear algunos de sus 

experimentos teatrales más interesantes y aprovechar las posibilidades expresivas 

de otros géneros. La posibilidad de recrear sus temas y personajes, la indefinición 

de sus tipos, sus conexiones con los estilizados protagonistas del teatro de títeres, 

el juego con la realidad y la fantasía en sus tramas, y la potencial apertura de su 

formato breve le permitieron concretar sus ansias vanguardistas (VILCHES DE 

FRUTOS, 2014, p. 18). 

 

A literatura lorquiana baseava-se em algumas temáticas universais da literatura e em 

algumas temáticas particulares da literatura espanhola. A defesa da honra, o amor impossível e a 

liberdade humana eram os temas principais do escritor granadino e os temas que nortearam grande 

parte dos escritores espanhóis de outros séculos. Assim, a literatura de Federico García Lorca 

abordava aspectos essencialmente trágicos da vida e desafiava as convenções morais e sociais do 

seu tempo. Vilches de Frutos comenta: 

 

Pocos hombres de teatro han abordado con tanta sensibilidad algunos de los temas 

clásicos de la literatura universal: la percepción del amor como algo inasequible, 

como un sentimiento sin límites que sobrevive exclusivamente en el recuerdo, 

única alternativa a su fugacidad; la dialéctica entre eros y thanatos; la defensa de 

la identidad y de la libertad frente a las convenciones sociales; el rechazo a la 

envidia y la maledicencia; las graves consecuencias de la ambición humana… 

(VILCHES DE FRUTOS, 2014, p. 19). 

 

Como relatado por Vilches de Frutos (2014), a literatura lorquiana encanta com bastante 

sensibilidade e com comprometimentos social e político. O teatro de Federico possuía ambições 

estéticas, baseando-se nos princípios vanguardistas de arte, mas não se desvinculava da realidade 

histórica e cultural do seu tempo. O escritor, com suas habilidades artísticas, conseguia expor a 

fragilidade psicológica dos seres humanos, transcendendo limites sensoriais e racionais. 
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1.3. Federico García Lorca e a Generación del 27  

 

 

Podemos classificar a Generación del 27 como um grupo de artistas, poetas e intelectuais 

espanhóis iniciado em 1927, na Espanha, em homenagem a Luis de Góngora. A geração era 

formada por um grupo que idealizava novas concepções estéticas de arte. Estes artistas inovaram 

na lírica, no cinema, nas artes plásticas e no teatro, propondo, inicialmente, um modelo puro de 

arte baseado na desumanização dos ideais artísticos e literários. No entanto, muitos dos artistas da 

Generación del 27 engajaram-se politicamente e foram exilados da Espanha durante o período da 

Guerra Civil. Estes defendiam a democracia republicana espanhola, caracterizando-se como 

republicanos, progressistas e liberais.  

Federico García Lorca foi um dos escritores mais conhecidos da Generación del 27. Dentre 

os integrantes do grupo, podemos destacar a importância de Vicente Aleixandre, Luis Buñuel, 

Salvador Dalí, José Bergamín, Gerardo Diego, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Pedro Salinas e 

Luis Cernuda. Estes artistas detinham uma formação intelectual acadêmica e muitos eram 

professores universitários, participando assiduamente de atividades relacionadas à publicação de 

livros, revistas e jornais.  

Miguel Ángel García (2001), no livro El Veintisiete en Vanguardia: Hacia una Lectura 

Histórica de las Poéticas Moderna y Contemporânea, defende que a Generación del 27 não pode 

ser definida mediante a simples dicotomia entre os ideais de valorização de uma pureza poética e 

o descomprometimento social da arte. Ángel García afirma que a Generación del 27 possuía uma 

estética formal literária que se assemelhava à literatura clássica europeia, mas que era única, devido 

ao novo contexto histórico-literário e às novas Vanguardas Modernistas do século XX. Neste 

sentido, consoante Ángel García, muitos dos artistas engajados no movimento enfatizavam que a 

pureza poética não está isenta de ideologias, evocando um ideal de vanguarda construtivista. 

Assim, as vanguardas espanholas diferenciavam-se das demais vanguardas modernistas europeias 

devido ao seu caráter construtivista e ao seu comprometimento social.  

Miguel Ángel García (2001) afirma que, apesar de possuírem traços singulares e únicos, os 

artistas da Generación del 27 compartilhavam características em comum. Os escritores da 

Generación del 27 buscavam um equilíbrio entre a arte popular (Populismo) e a arte culta 

(Cultismo). Tentavam, por exemplo, estabelecer um elo entre a literatura popular regional dos 

cancioneiros da região da Andaluzia do século XX com a literatura erudita de Luis de Góngora, 

escritor considerado um dos poetas espanhóis líricos mais eruditos do século XVII. Assim, segundo 
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Ángel García (2001), os escritores da Generación del 27 mesclavam um estilo popular com um 

estilo clássico e, mediante esta hibridização, criaram uma nova estética literária.  

Além disso, Miguel Ángel García (2001), afirma que Luis de Góngora conseguiu um lugar 

de destaque nas Vanguadas Espanholas. Neste período, foi possível exaltar a poesia do principal 

escritor erudito espanhol do século XVII como uma maneira de enaltecer a forma literária 

(princípio estético relativo à composição dos gêneros literários) em detrimento dos conteúdos. Os 

escritores da Generación del 27 resgataram Góngora, no entanto, como uma maneira de legitimar 

sua própria escrita, fazendo uma leitura vanguardista deste. Os artistas da Generación del 27 tinham 

como inspiração, além de Luis de Góngora, Gustavo Adolfo Bécquer, Rubén Darío e Juan Rámon 

Jiménez. Segundo Arenas (2010), no artigo Federico García Lorca: un Poeta, una Obra, una 

Poética, tres Poemarios y Tres Poemas – 74 Años Después: 

 

García Lorca es el poeta y dramaturgo andaluz y español que perteneció a la 

«Generación del 27». Éste es un poeta de mitos, su poesía es esencialmente 

simbólica. Detrás de su apariencia folclórica y popular, ésta revela la tragedia de 

un ser atormentado por su condición humana. Lorca opondrá siempre su instinto, 

su condición personal, a los convencionalismos sociales (ARENAS, 2010, p. 1). 

 

O estilo Cultista e o estilo Popular sempre estiveram presentes nas obras de Lorca. Por 

exemplo, Bodas de Sangre, ao mesmo tempo em que resgata os princípios formais da tragédia 

grega, evidenciando o estilo rebuscado do gênero, resgata dialetos antigos da Andaluzia, próprios 

da zona rural. Muitas influências literárias podem ser observadas nos textos lorquianos, tanto da 

literatura erudita, quanto da literatura rural e popular da Andaluzia. 

 Aduz Ángel García que Federico e os demais artistas da Generación del 27 almejavam criar 

uma forma artística genuinamente espanhola. Acreditamos que os ideais filosóficos e artísticos da 

geração se iniciaram mediante publicações realizadas na revista Índice. Conforme María Milagros 

González Izquierdo (2002), na tese de doutorado intitulada Tradición y Renovación Poética en la 

Obra de José Bergamín: 

 

En 1921 Juan Ramón Jiménez reúne a todas las jóvenes promesas de las letras en 

su revista Índice (1921-1922), que se tildaba a sí misma de Revista de definición 

y concordia. El poeta compartía la redacción con Julio Cejador, Rafael Díez-

Canedo y José Bergamín. La crítica coincide en señalar que es en esta revista 

donde se inicia la carrera literaria y la toma de conciencia estética de la generación 

del 27 (GONZÁLEZ IZQUIERDO, 2002, p. 18). 

 

 Conforme González Izquierdo (2002), além da revista Índice, os autores da Generación del 

27 tinham La Revista de Occidente como um dos principais veículos de expressão literária. 
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Segundo a autora, no ano de 1926 muitos artistas se reuniram em prol da realização de uma 

homenagem a Luis de Góngora, o que aconteceria um ano depois, em 1927. Nesta primeira reunião 

da futura geração, estavam presentes Pedro Salinas, Melchor Sánchez Almagro, Rafael Alberti e 

Gerardo Diego. González Izquierdo comenta que o movimento foi ganhando força e outras 

assembleias foram realizadas, com a participação de Antonio Marichalar, Federico García Lorca, 

José Moreno Villa, José María Hinojosa, Gustavo Durán, Dámaso Alonso e José Bergamín.  

 A Generación del 27 foi idealizada por muitos artistas que defendiam a criação de uma 

autêntica arte nacional. Utilizaram-se dos ideais das vanguardas modernistas, mas aproximavam-

se cada vez mais da literatura barroca de Góngora, Lope de Vega, Cervantes e Calderón de la Barca, 

analisando que a literatura espanhola teve seu esplendor, principalmente, nos séculos XVI e XVII. 

Conforme Núria Barba Aragón (2002), no artigo El Veintisiete: Modernidad y Vanguardia: 

 

El carácter atípico de nuestra vanguardia, propiciatoria de la modernidad, y aun 

de la modernización del país, burguesa y cultural, en oposición con el carácter 

subversivo de las propuestas europeas, facilitó uno de los encuentros más 

fecundos de la literatura española entre la vanguardia y la tradición (ARAGÓN, 

2002, p. 2). 

 

Embora os artistas da Generación del 27 tenham buscado reunir tradição e modernidade 

literárias, constatamos, em um primeiro momento, que estes artistas se filiaram a uma proposta de 

desumanização da arte. Assim, nesta primeira fase, o grupo aderiu, a partir de uma concepção ideal, 

à tentativa estética de distanciar a arte de seus efeitos sociológicos, propondo uma arte inovadora 

e descentralizada, que apreciava a arte pelo seu valor estético. 

Ortega y Gasset (2008), um dos principais líderes do grupo, Generación del 27, acreditava 

que o efeito social da arte é distante da sua essência estética. Para o autor, ao examinar ou conceber 

uma obra artística devemos analisá-la não somente mediante seus efeitos sociológicos, deve-se 

considerar também suas caraterísticas estéticas e formais. Conforme Ortega y Gasset: 

 

Tomar a arte pelo lado de seus efeitos sociais se parece muito com trocar os pés 

pelas mãos ou estudar o homem pela sua sombra. Os efeitos sociais da arte são, à 

primeira vista, coisa tão extrínseca, tão distante da essência estética, que não se 

vê como, partindo deles, se pode penetrar na intimidade dos estilos (ORTEGA Y 

GASSET, 2008, p. 19). 

 

Segundo a citação, o autor afirma que devemos levar em consideração muitas variáveis ao 

analisar uma obra de arte. Para ele, quando surge uma nova perspectiva de arte, o público 

geralmente a refuta, por não compreendê-la ou por ser demasiadamente inovadora. Assim, a nova 

arte, por ser distinta, não agrada ao público. Desta forma, o público, ao refutar essa nova arte, 
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divide-se em dois tipos de grupos sociais: os que são afeitos ou não afeitos e aqueles que entendem 

ou não entendem os princípios da nova arte. Mediante esse argumento, Ortega y Gasset analisa que 

“toda arte jovem é impopular, não por acaso ou acidente, mas em virtude do seu destino essencial” 

(ORTEGA Y GASSET, 2008, p. 20). 

Consoante ao autor, um estilo inovador de arte não é popular quando ainda não conquistou 

a popularidade do público. No entanto, isso não significa que este estilo é impopular. Por exemplo, 

o Romantismo utilizou-se de uma nova perspectiva de arte, que refutava os princípios da arte 

clássica, configurando-se como o estilo popular por excelência. O Romantismo refutou a arte 

neoclássica, íntima de um público seleto de pessoas, e as formas arcaicas do antigo regime poético, 

conquistando inúmeros leitores e grandes tiragens, tornando-se o estilo que mais agradou a 

população não letrada e a massa burguesa como um todo. 

Neste sentido, diferentemente do que ocorre no Romantismo, Ortega y Gasset afirma que a 

nova arte do século XX é impopular por essência, não por ser jovem ou por ser um estilo recém-

chegado, mas porque produz um efeito antagônico no público leitor. Constata-se: 

 

Em contrapartida, a nova arte tem a massa contra si e a terá sempre. É impopular 

por essência; mais ainda, é antipopular. Uma obra qualquer por ela criada produz 

no público, automaticamente, um curioso efeito sociológico. Divide-o em duas 

porções: uma, mínima, formada por reduzido número de pessoas que lhe são 

favoráveis; outra, majoritária, inumerável, que lhe é hostil. (Deixemos de lado a 

fauna equívoca dos snobs.) A obra de arte atua, pois, como um poder social que 

cria dois grupos antagônicos, que separa e seleciona no amontoado informe da 

multidão duas diferentes castas de homens (ORTEGA Y GASSET, 2008, p. 21-

22). 

 

Com base nesta citação, Ortega y Gasset aduz que toda arte produz divergências, pois tanto 

pode agradar uma parcela de leitores, quanto pode desagradá-la. No nosso caso específico, 

referente à nova arte do século XX, ela é antipopular e agrada somente à minoria do público. Essa 

impopularidade da nova arte do século XX não se deve às variedades de gostos individuais. Por 

outro lado, deve-se à falta de entendimento e compreensão do público, assim como acontece com 

a arte clássica. Conforme Ortega y Gasset, o bom burguês é cego e surdo a toda beleza, 

configurando-se como sujeito incapaz de sacramentos artísticos.  

Essa tentativa de desumanização da arte impulsionou diversos movimentos vanguardistas, 

como o Surrealismo, o Dadaísmo, o Expressionismo, o Futurismo e o Cubismo. Podemos afirmar 

que estes movimentos vanguardistas influenciaram toda a arte Mordena, pois quebraram com os 

paradigmas da arte clássica, seja na literatura, na pintura, na escultura, na arquitetura ou na música.   
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No entanto, analisamos que este distanciamento social da nova arte, proposto pelo grupo, 

não se tornou popular devido à sua complexidade artística. Assim, em um segundo momento desse 

grupo de artistas, devido aos problemas sociais, econômicos e políticos que a Espanha vivenciava 

naquela primeira metade do século XX, observa-se, em oposição à estética da desumanização da 

arte, a criação de uma arte engajada politicamente, preocupada com os seus efeitos sociais. 

 

 

1.4. La Resi: A Residência de Estudantes 

 

 

De acordo com o documento La residencia de estudiantes y la Edad de Plata de la cultura 

española, a Residencia de Estudiantes de Madrid, tratada também por Resi, constituía-se como um 

centro de debates e de reflexões em diversas áreas do conhecimento. Esta foi inaugurada em 1910 

pela Junta para Ampliación de Estudios e tombada em 2007 como Patrimonio Europeo, devido a 

sua importância histórico-cultural. 

Entre os anos de 1910 e 1939, a Resi era um dos principais núcleos de debates acerca de 

temáticas científicas, literárias, artísticas e educativas da Espanha, onde foram se constituindo 

ideias insurgentes acerca de ações políticas da época. Neste sentido, pela dinâmica ali estabelecida, 

envolvendo contato com saberes, pensamentos e ideias, a Resi se apresentou como sedutora para 

Federico García Lorca, mostrando-lhe que Granada não mais comportava todo o seu potencial. 

Além disso, neste local, Lorca estabeleceu contato com personalidades e ideias que certamente não 

encontraria em sua região natal, pelo menos não tão intensamente. 

Na celebração do tricentenário de Gôngora, em 1927, o poeta granadino publicou o livro 

Canciones e, no ano seguinte, o livro Romancero Gitano, tornando-se obras fundamentais da 

Generación del 27, comportando uma revolução de ideias que viriam a transformar o modo como 

se enxergava a sociedade da época, tanto do ponto de vista filosófico quanto pragmático. 

Logo no início da fundação da Resi, ali residiram, iniciando uma profícua amizade, Federico 

García Lorca, poeta e dramaturgo de nosso estudo, Luis Buñuel, cineasta, e o pintor Salvador Dalí, 

três personagens de grande destaque na cultura espanhola, que serviram de elo entre outros 

residentes e frequentadores da Resi. Como pode ser observado, apresentamos algumas 

considerações sobre os artistas Buñuel e Dalí em outras partes deste capítulo. De acordo com o 

Documento 1, compartilhavam os espaços da Resi não somente artistas, mas estudantes de áreas 

diversas, como o engenheiro José Bello, conhecido como Pepín Bello (o que mais tempo ali 

residiu), o compositor Salvador Bacarisse e José Moreno Villa. 
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Para obter uma dimensão do significado daquela Residencia, como um espaço agregador 

de diferentes intelectuais, propício a debates sobre temas relevantes não somente para a cultura, 

como também para a vida em sociedade, para a ciência e a educação, vamos destacar alguns 

intelectuais que ali residiram ou estiveram presentes enquanto convidados, conforme encontramos 

no Documento 1. 

O bioquímico e biólogo Severo Ochoa de Albornoz (1905-1993), naturalizado 

estadunidense, foi um dos primeiros intelectuais a viver na Residencia. O cientista ingressou na 

Resi em 1927. Em 1959 foi agraciado com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por suas 

pesquisas sobre o ácido ribonucleico, o qual dividiu com o bioquímico estadunidense Arthur 

Kornberg, este por suas pesquisas acerca do ácido desoxirribonucleico. Vale destacar que a Europa 

e os Estados Unidos viviam, em torno de 1927, uma efervescência social e econômica, que levava 

ao desenvolvimento da ciência e tecnologia. Neste interim, a Espanha estava prestes a viver a sua 

Revolução, pela iminente guerra civil, e o mundo estava a pouco tempo da II Guerra Mundial. É 

também neste sentido que apresentamos os conferencistas a seguir, que passaram pela Resi, todos 

eles com importantes contribuições históricas para a humanidade em suas respectivas áreas. 

Como conferencista convidado, esteve presente na Residencia o escritor britânico Herbert 

George Wells (1866-1946), conhecido como o pai da ficção científica, autor de The time machine, 

The island of Dr. Moreau, The invisible man, The war of the worlds, Love and Mr. Lewisham, 

dentre muitas outras obras. Outro escritor britânico, que também proferiu conferência na Resi, foi 

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), mais conhecido como o príncipe do paradoxo. Chesterton 

escreveu textos dramáticos, como Magic, The judgment of Dr. Johson, The Turkey and the Turk e 

The surprise. 

A cientista polonesa, naturalizada francesa, com destaque em Química e Física, Marie 

Sklodowska Curie (1867-1934) foi mais uma das conferencistas que passaram pela Resi. Marie 

Curie foi pioneira em pesquisas envolvendo radioatividade. Foi a primeira mulher a ser 

condecorada com um Nobel e o único cientista (homem ou mulher) em toda a história a ser 

condecorada com dois Prêmios Nobel em categorias científicas distintas (Nobel de Física em 1903, 

junto com seu marido Pierre Curie e com o físico Henri Becquerel; Nobel de Química em 1911). 

Foi também a primeira mulher a ser aceita como professora na Universidade de Paris. 

Para citar um último nome do conferencista convidado pelos ocupantes da Resi, 

apresentamos o físico teórico alemão, naturalizado estadunidense, Albert Einstein (1879-1955), 

conhecido por suas revolucionárias teorias da relatividade geral e da mecânica quântica. Em 1921 

foi laureado com o Prêmio Nobel de Física por seus trabalhos envolvendo a teoria quântica. Sua 

atuação política, concomitantemente aos trabalhos científicos, foi intensa, principalmente nas 
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discussões envolvendo tecnologia, ciência e seu uso com finalidades bélicas. Quando Adolf Hitler 

assumiu o poder em 1933, Einstein foi para os Estados Unidos e não mais retornou ao seu país. 

Apoiou e assinou o Manifesto Russell-Einstein, escrito por Bertrand Russell (1872-1970), filósofo 

britânico, ganhador do Nobel de Literatura em 1950, apelando aos líderes mundiais para que 

buscassem soluções pacíficas para os conflitos internacionais que se afiguravam. 

A Residencia possuía também uma ótima biblioteca, com obras em diversas áreas do 

conhecimento. Nela, eram oferecidas aulas de idiomas gratuitas e aulas de várias modalidades 

artísticas. Além do acervo bibliográfico, havia laboratórios experimentais de ciências, o que atraiu 

diversos intelectuais. 

Hodiernamente, em uma das salas da Residencia, hoje transformada em sala de 

conferências, encontra-se um piano de cauda, o mesmo que era utilizado por García Lorca nos 

concertos realizados naquele recinto. Na década de 30, eventos artísticos eram abundantes na Resi, 

com a participação de residentes e convidados. Ademais, é cabível destacar que a companhia teatral 

La Barraca ensaiava regularmente no auditório da Residencia, tendo ali feito várias apresentações. 

 

 

1.5. As Mulheres Espanholas na Guerra Civil 

 

 

No período da Segunda República Espanhola, as mulheres lograram conquistas importantes 

para sua emancipação política, social e econômica. No artigo Mujer y Dictadura Franquista, de 

Manuel Ortiz Heras (2006), observamos que na primeira metade do século XX as mulheres 

romperam com muitas barreiras sociais e políticas. Conforme Heras: 

 

La II República llevó a cabo una serie de políticas de género con las que pretendía 

contribuir a la modernización de la sociedad española. Las mujeres rompieron por 

primera vez en nuestra historia las barreras que les impedían acceder a los 

derechos políticos y en particular al sufragio. La Constitución de 1931 les dio esa 

posibilidad así como otros derechos que hubieran permitido su emancipación: 

divorcio, acceso a la cultura, posibilidad de ocupar puestos de trabajo, mejores 

condiciones laborales, etcétera (HERAS, 2006, p. 1). 

 

A partir da Constituição de 1931, as mulheres espanholas conseguiram o direito de votar e 

de divorciar-se, além da possibilidade de ocupar postos de trabalho. Neste período, a Europa 

vivenciava uma revolução feminista, momento em que as mulheres de vários países reivindicavam 

igualdade de gênero e direitos civis. 
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No entanto, durante os anos de 1936 até 1975 – períodos da Guerra Civil Espanhola (1936-

1939) e da ditatura franquista na Espanha, período pós-guerra civil (que vai de 1939 e é finalizado 

somente após a morte de Franco em 1975) – as mulheres espanholas sofreram um grande retrocesso 

civil, devido às ideias conservadoras e patriarcais desta nova conjuntura política, perdendo direitos 

sociais, políticos e econômicos, que haviam sido anteriormente adquiridos. Segundo Heras: 

 

Sin embargo, la situación en España presentaba entonces rasgos específicos 

porque, a diferencia de países como Francia, Alemania, Italia o Estados Unidos, 

que vivían en escenarios políticos democráticos, en nuestro país todavía dominaba 

la dictadura instaurada tras el golpe militar y la guerra civil que derrocó al 

gobierno de la República (HERAS, 2006, p. 2). 

 

Na década de 30, diferentemente do que acontecia nos demais países europeus, como 

França, Alemanha e Itália, as lutas por igualdade de gêneros e outras conquistas republicanas, na 

Espanha, foram fortemente interrompidas por forças antidemocráticas. Consoante María Eugenia 

Fernández Fraile (2008), em seu artigo História de las Mujeres en España: História de una 

Conquista, a mulher ocupava uma posição secundária neste período. Fraile afirma: 

 

La mujer, además de ser excluida de cualquier foro público, apartada de los 

ámbitos de decisión política, de la administración de bienes, de los foros donde se 

crea y recibe cultura, es también desposeída del derecho al uso de la razón, motor 

de la modernidad. Como contrapartida, se convierte en el eje vertebrador del 

núcleo familiar, trasmisora de valores morales, administradora de la economía 

familiar, máximo exponente en la producción de servicios y en menor medida en 

la producción de bienes, educadora de los hijos, pero siempre bajo la tutela del 

esposo o del varón de la casa al cual debe entregarse y apoyar. Esta situación de 

sometimiento que reflejara Fray Luis de León, ha sido el modelo ideológico 

inamovible y mayoritario en España hasta el último tercio del siglo XX, 

equivalente al estereotipo anglosajón del "ángel del hogar" de los años 50 que se 

basaba en el culto a la maternidad como máximo horizonte de realización personal 

para la mujer y en el ideario de la domesticidad (FRAILE, 2008, s/p).  

 

Mediante esta citação, observamos que as mulheres eram subjugadas, consideradas 

inferiores intelectual e politicamente, devendo, por conseguinte, somente cuidar do lar e dos filhos, 

como uma espécie de anjo do lar. No entanto, nas propagandas franquistas, com a finalidade de 

obter mais adeptos, de maneira persuasiva, as mulheres eram apresentadas como seres superiores, 

devido às funções que exerciam nos lares e na educação religiosa dos filhos. 

Em sentido convergente ao de Fraile (2008), Heras (2006) analisa que o franquismo 

assumiu algumas das características do Nazismo da Alemanha, tendo como base a trilogia Kinder, 

Küche, Kirche, que significam, respectivamente, crianças, lar e igreja. Neste sentido, as mulheres 

tinham como único objetivo proporcionar filhos à pátria. Heras comenta: 
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La dictadura franquista quiso imponer un modelo de sociedad orgánica con una 

política de género regulada por una legislación civil que negaba a las mujeres 

cualquier tipo de autonomía individual y las convertía en eje de la moralidad 

social. Las mujeres quedaron así relegadas a un papel de subordinación que las 

recluía en el ámbito doméstico (HERAS, 2006, p. 2). 

 

Heras (2006) analisa que, na Espanha, mais que na Alemanha, esse ideário feminino, de 

mulher do lar, conquistou mais poder, devido à constituição católica do país. A miséria advinda da 

guerra e da pós-guerra civil espanhola atingiu principalmente as mulheres, pois estas perderam 

direitos civis, como, por exemplo, o direito do trabalho noturno legalizado e o direito de vestir-se 

livremente. Segundo Heras, as mulheres que fugiam ao paradigma feminino ditatorial, que não 

condiziam com o protótipo de mulher do lar, eram discriminadas e excluídas pela sociedade. 

Ademais, observamos que houve um grande aumento do número de mulheres prostitutas na 

Espanha no período de guerra e pós-guerra civil, devido, principalmente, a esta exclusão social, 

em que as mulheres não podiam trabalhar.  

Em 1941, período pós-guerra civil, foi criado um decreto, publicado no Boletín Oficial del 

Estado, legitimando as Prisiones Especiales para Mujeres Caídas, destinadas às mulheres que 

praticavam a prostituição de forma clandestina. Como observado, durante e após a ditadura 

franquista, as mulheres perderam importantes direitos políticos, econômicos e sociais, sendo 

confinadas aos lares e às funções domésticas. 

 Heras (2006) aduz que, em 1942, criaram na Espanha o Patronato de Protección a la Mujer 

e a Comisaría de Vigilancia de la Delegación de Orden Público, com o objetivo de controlar a 

moral e denunciar locais propícios à prostituição, como cinemas, piscinas e locais de dança. 

Matilde Alonso e Elies Furio Blasco (2007), no artigo El Papel de la Mujer en la Sociedade 

Española, afirma que, durante o franquismo, as leis de igualdade de gêneros foram ignoradas e 

que, somente na segunda metade dos anos 70, podemos observar uma transição da ditadura à 

democracia, ou seja, após a morte do ditador Francisco Franco, em 1975. Matilde Alonso e Elies 

Furio Blasco comentam: 

 

En España, las políticas en contra de la discriminación de las mujeres surgen en 

la segunda mitad de los años 70, en plena transición de la dictadura franquista a 

la democracia. El franquismo había hecho perdurar un modelo patriarcal que otros 

países occidentales ya habían dado por caduco. Franco murió en el año 1975 

después de 40 años de poder dictatorial y de ideología de total subordinación 

femenina. Las mujeres, además de no tener derechos políticos ni económicos, 

estaban sujetas a normas patriarcales estrictas (ALONSO e BLASCO, 2007, p. 9). 
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Segundo Alonso e Blasco (2007), acredita-se que o patriarcado durou por mais tempo na 

Espanha que em outros países europeus, devido à constituição católica do país e à severa repressão 

de Franco, comparável à de Hitler na Alemanha. Somente na década de 70, as mulheres espanholas 

voltaram a ter um maior acesso à educação, ingressando nas universidades. Neste sentido, ao 

adquirir conhecimentos jurídicos e civis, lutaram, por exemplo, pela emancipação feminina aos 21 

anos e pela quebra do Artigo 57 do Código Civil Espanhol, no qual é afirmado que “el marido ha 

de proteger a la mujer y ésta obedecerle” (HERAS, 2006, p. 11). 

Assim, constatamos que as mulheres espanholas sofreram as mais severas repressões 

sociais nos períodos da Guerra Civil Espanhola e da Ditadura Franquista, devendo permanecer 

silenciadas em seus lares. No entanto, muitas mulheres, apesar de se encontrarem em meio a este 

movimento coercitivo, lutaram por igualdade civil e por conquistas políticas, a exemplo das 

mulheres que integravam a luta armada contra o franquismo. Estas considerações são importantes 

para a análise do nosso corpus, pois resumem alguns traços histórico-sociais das mulheres 

espanholas no período ditatorial e assim, facilitou o enquadramento social das protagonistas das 

obras objeto de nossas investigações, sendo todas as peças centradas fundamentalmente em 

personagens femininos. Cabe destacar que as personagens femininas da trilogia em análise são 

configuradas como mulheres rurais que sentem uma grande repressão social devido ao acentuado 

conservadorismo e patriarcalismo da Andaluzia rural na década de 30. Assim, por serem 

extremamente reprimidas, analisamos que as personagens femininas da trilogia em análise se 

revoltam contra a ética e a moral do povoado andaluz, desencadeando diversos conflitos trágicos 

ao longo das peças. 

 

 

1.6. O Teatro Poético de Federico García Lorca 

 

 

Consideramos que o teatro de Federico García Lorca contém muitas características 

poéticas. O próprio Lorca intitulou a peça Yerma como poema dramático. No entanto, sem perder 

suas características dramáticas, o teatro de Federico García Lorca configura-se como um teatro 

dramático com traços estilísticos líricos. Anatol Rosenfeld (2008), no livro O Teatro Épico, teoriza 

que os gêneros literários possuem tanto uma característica substantiva quanto uma adjetiva. 

Rosenfeld afirma que os gêneros literários não são puros e, por serem híbridos, contém tanto um 

valor substantivo quanto um valor adjetivo. Anatol Rosenfeld (2008) afirma: 
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A teoria dos gêneros é complicada pelo fato de os termos "lírico", "épico" e 

"dramático" serem empregados em duas acepções diversas. A primeira acepção – 

mais de perto associada à estrutura dos gêneros – poderia ser chamada de 

"substantiva". Para distinguir esta acepção da outra, é útil forçar um pouco a 

língua e estabelecer que o gênero lírico coincide com o substantivo "A Lírica", o 

épico com o substantivo "A épica"e o dramático com o substantivo "A Dramática" 

(ROSENFELD, 2008, p. 17). 

 

Tendo em mente que os gêneros literários são híbridos, o significado substantivo refere-se, 

então, ao predomínio de um gênero em uma obra literária. Por outro lado, o significado adjetivo 

corresponderia aos traços estilísticos de outro gênero presentes nesta mesma obra literária. Ao 

teorizar sobre o valor adjetivo dos gêneros literários, Anatol Rosenfeld menciona a obra de 

Federico García Lorca para exemplificar seu argumento:  

 

A segunda acepção dos termos lírico, épico, dramático, de cunho adjetivo, refere-

se a traços estilísticos de que uma obra pode ser imbuída em grau maior ou menor, 

qualquer que seja o seu gênero (no sentido substantivo). Assim, certas peças de 

García Lorca, pertencentes, como peças, à Dramática, têm cunho acentuadamente 

lírico (traço estilístico). Poderíamos falar, no caso, de um drama (substantivo) 

lírico (adjetivo). Um epigrama, embora pertença à Lírica, raramente é "lírico" 

(traço estilístico), tendo geralmente certo cunho "dramático" ou "épico" (traço 

estilístico). Há numerosas narrativas, como tais classificadas na Épica, que 

apresentam forte caráter lírico (particularmente da fase romântica) e outras de 

forte caráter dramático (por exemplo, as novelas de Kleist) (ROSENFELD, 2008, 

p. 18). 

 

Como evidenciado na citação acima, Anatol Rosenfeld (2008) analisa que as obras 

dramáticas de Federico García Lorca possuem cunho acentuadamente lírico. María Cristina 

Salatino de Zubiría (2005), em sentido convergente ao de Anatol Rosenfeld (2008), aduz que a 

estética teatral lorquiana (que cria obras dramáticas com teor lírico) permite uma maior 

configuração intrapessoal das personagens. Conforme Salatino de Zubiría (2005): 

 

Suele afirmarse que el teatro de Federico García Lorca es un teatro “poético”, 

adjetivo con el que vagamente se quiere indicar la conformación del discurso 

dramático según ciertos procedimientos pertinentes antes al arsenal lírico que al 

teatral, es decir, una materia verbal amasada de imágenes, metáforas, figuras 

fónicas o poemas que interrumpen la secuencia de parlamentos y desplazamientos 

escénicos para centrar la atención del espectador en un aspecto de la realidad 

interior del personaje, quien parece ser mostrado desde la inmediatez de un sujeto 

lírico (ZUBIRÍA, 2005, p. 2). 

 

Em pouco tempo de vida, Federico García Lorca criou um autêntico teatro poético, 

conseguindo reverter a estética teatral do seu tempo. Lorca fundou um teatro inovador na Espanha 

na primeira metade do século XX, produzindo um teatro de alto valor estético com fortes 
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influências dos artistas vanguardistas europeus. Nesta perspectiva, vale salientar que o teatro de 

Lorca era poético, mas não desligado da realidade sócio-histórica do seu tempo. García Lorca, além 

de atribuir uma forte carga poética a suas obras, utilizava-se de personagens e fatos históricos para 

compor suas peças. O escritor granadino pensava na arte como um instrumento político e social. 

Segundo José Martínez Hernández (2011), no artigo intitulado La Teoría Estética de Federico 

García Lorca, observa: 

 

En torno a la filiación estética de García Lorca se han acumulado los tópicos: la 

influencia del Siglo de Oro español, la importancia del simbolismo, su 

acercamiento a las vanguardias, especialmente al surrealismo, su adscripción al 

neopopularismo, etc. Todas estas influencias son ciertas y consabidas, pero el 

tópico, con ser verdad, es también, a menudo, la pereza del pensamiento y nos 

hace resbalar por la superficie de la realidad impidiéndonos ahondar en lo que 

creemos ya definido y, por tanto, sabido (HENÁNDEZ, 2011, p. 91). 
 

Conforme José Martínez Hernández (2011), a estética da literatura de García Lorca teve 

como base a literatura clássica espanhola, a literatura simbolista, o neopopularismo e as vanguardas 

europeias. Segundo Hernández, Lorca em uma conferência intitulada Juego y Teoría del Duende, 

realizada em 20 de outubro de 1933, na Sociedad de Amigos del Arte de Buenos Aires, analisava 

os fundamentos da criação artística, evocando o espírito do povo (baseado na ideia romântica do 

Volkgeist) como essencial à produção de uma literatura nacional espanhola.  

Neste sentido, acreditamos que Lorca buscava no homem do campo os princípios formais 

e conteudísticos da “verdadeira” poesia espanhola. Analisamos que a Espanha era majoritariamente 

rural e que existiam poucas cidades industrializadas no país.  

 Jesús Rubio Jiménez (1993), no livro El Teatro Poético en España: Del Modernismo a las 

Vanguardias, argumenta que Lorca rompeu com as instâncias que separam a realidade da ficção, 

atribuindo uma superioridade da percepção dos sentidos à racionalidade humana. Ademais, 

segundo o autor, Federico transcendeu os limites teatrais ao mesclar os gêneros literários, 

escrevendo textos dramáticos com elementos dos gêneros lírico e épico-narrativo. Consoante 

Rubio Jiménez, os textos dramáticos lorquianos geralmente possuem subtítulos que identificam 

essa relação híbrida dos gêneros literários. Por exemplo, a peça La Casa de Bernarda Alba possui 

o subtítulo Drama de Mujeres en los Pueblos de España. O subtítulo da peça Yerma, por sua vez, 

é Poema Trágico en Tres Actos y Seis Cuadros. Vilches de Frutos (2014), em sentido similar ao de 

Jiménez, aduz: 

 

Los sometió a procesos de humanización y los revistió de connotaciones a través 

de los sustantivos y epítetos que acompañan sus denominaciones genéricas – 
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drama de mujeres, viejo cuento de andaluz, aleluya erótica, farsa violenta. No 

dudó en crear nuevas denominaciones como tópico andaluz (Diego Corrientes) o 

pantacomedia (La Zapatera) (VILCHES DE FRUTOS, 2014, p. 17). 

 

Os textos dramáticos de García Lorca podem ser configurados como rurais, poéticos, 

simbolistas e históricos. O escritor utilizava habilidades expressivas de outros gêneros literários 

para compor suas obras teatrais. Lorca, além de subtitular suas peças, nomeava genericamente as 

personagens. Assim, nos textos dramáticos do escritor, as personagens eram geralmente 

caracterizadas pela função social que exerciam. Por exemplo, em Yerma, temos as Vecinas, as 

Hermanas e as Lavanderas. Já em Bodas de Sangre, somente uma personagem possui nome 

próprio, Leonardo, as demais personagens seguem essa nominação genérica, como Novia, Madre, 

Novio, Suegra etc. 

Conforme Vilches de Frutos (2014), as peças do dramaturgo assemelham-se ao entrémes 

español, pois são breves e defendem a simplicidade literária “como instrumentos de acercamiento 

a unos códigos más universales” (VILCHES DE FRUTOS, 2014, p. 37). Ao escrever suas obras 

literárias, Lorca pretendia criar um mundo dos sentidos, através de simbologias e metáforas.  

Vilches de Frutos comenta: 

 

Sin embargo, conviene no olvidar tampoco su rechazo a una percepción racional 

en su teatro más convencional, donde esta ruptura de los límites entre la realidad 

y la ficción se aprecia en la reiterada presencia de personajes no humanos: la luna 

aparece convertida en “un leñador joven con la cara blanca” (pág. 457) y la 

muerte, transformada en mendiga en Bodas; habrá un mosquito, una hora del reloj 

y unos muñequitos que comparten los problemas de los protagonistas en la 

Tragicomedia y el Retablillo dos duendes vivirán en el mismo universo que los 

hombres y mujeres de Amor de don Perlimplín, etc. (VILCHES DE FRUTOS, 

2014, p. 38). 

 

Lorca utilizava técnicas de distanciamento entre a realidade e a ficção e, ao transgredir com 

a estética realista das obras, provocava, por conseguinte, o distanciamento dos espectadores da 

ficção literária. Vilches de Frutos analisa: 

 

En la consecución de esta trasgresión de los contornos realistas, recurrió a todo 

género de técnicas de distanciamiento que permitieron al espectador cuestionarse 

la veracidad de la ficción teatral. Una de las más utilizadas fue la ausencia de una 

clara delimitación entre el escenario y el público (VILCHES DE FRUTOS, 2014, 

p. 38). 

 

Conforme Vilches de Frutos, as obras dramáticas de García Lorca apresentam 

descontinuidades decorrentes da brevidade e do grande número de cenas. Lorca procurava 
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distanciar suas obras da racionalidade dos teatros Naturalista e Realista do século XIX. Através da 

simplicidade literária, o dramaturgo buscava aproximar-se de grandes públicos, mediante temáticas 

universais. Lorca utilizava cores, figurinos, vestimentas e cenários para atrair as percepções 

pitoresca, cromática e sensorial dos espectadores. No ano de 1934, em entrevista ao diário ABC, o 

cenógrafo José Caballero, que trabalhou com Federico, comentou: 

 

Él quería que su obra funcionara con la misma precisión de un mecanismo de 

relojería, sin un solo fallo. Aún recuerdo cómo trabajó en el montaje de la escena 

de las lavanderas. Cada cual decía a su manera el parlamento correspondiente; 

Federico, en plena nerviosidad de dirigir, exclamaba: “¡No, no. Así no! ¡No perder 

el ritmo!” Porque él quería que aquello fuera un poema unitario interpretado por 

varias voces, sin que se perdieran las inflexiones y el ritmo de cada una de ellas, 

para que formaran un total bien conjuntado y medido (CABALLERO1 apud 

VILCHES DE FRUTOS, 2014, p. 45). 

 

Federico García Lorca afirmava que os textos dramáticos deviam possuir um ritmo igual ao 

dos poemas. Conforme Caballero, Federico era muito atento ao poder sensorial e sinestésico do 

teatro e, devido a sua formação como pianista e compositor de músicas, introduzia diversos coros 

(como os das tragédias gregas) e músicas populares da Andaluzia em suas peças. Segundo José 

Caballero, Lorca acompanhava, meticulosamente, a partitura teatral das peças. 

Ricardo Doménech (2006), no livro El Pensamiento Estético de Federico García Lorca, 

afirma que o teatro de Lorca estabelece diálogos com muitas obras de escritores clássicos, tanto da 

tradição literária grega, quanto da tradição literária espanhola. Doménech argumenta: 

 

En su poesía y en su teatro, Lorca mantiene un diálogo permanente con no pocos 

autores clásicos y contemporáneos. Ese diálogo va enriqueciendo y decantando 

su pensamiento estético. Por ejemplo, títulos como Sacrificio de Ifigenia o La 

destrucción de Sodoma; la influencia soterrada de Teogonía, de Hesíodo y 

Metamorfosis, de Ovidio; un poema como Thamar y Amnón (de Romancero 

gitano); el trasfondo cristológico de varias obras (El público, La casa de Bernarda 

Alba, etc.); el empeño por recobrar la tragedia... Son, a bote pronto, unas cuantas 

muestras de su contacto con la literatura grecolatina y con la Biblia (Antiguo y 

Nuevo Testamento), que tuvieron mucha repercusión en él, en su estética, aunque 

no dedicara a esta materia ninguna de sus documentadas, razonadas y amenas 

conferencias (DOMÉNECH, 2006, p. 15-16). 

 

Como identificado, alguns títulos das obras lorquianas apresentam associações com outras 

literaturas. Por exemplo, a peça Sacrificio de Ifigenia nos remete à obra clássica de Eurípides. Já a 

peça La Destrucción de Sodoma associa-se com o texto bíblico. Neste sentido, observamos que as 

obras de Lorca evidenciavam nitidamente suas influências literárias. Como destacado 

                                                           
1 José Caballero, Con Federico en los ensayos de Yerma, ABC, 29-XII-1934, Sábado, Cultural, p. I. 
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anteriormente, tem-se o conhecimento que Federico encenou no teatro La Barraca diversas peças 

do teatro do Siglo de Oro Español: 

 

Aunque a ningún otro escritor de los Siglos de Oro concede un ensayo como a 

Góngora o a Soto de Rojas, Lorca nos ofrece innumerables pruebas de su lectura 

inteligente, fecunda, de Cervantes, Lope, Tirso, Calderón, etc. En primer lugar, a 

través de la praxis escénica, con la fundación de La Barraca en 1932 y el montaje 

de varios entremeses cervantinos, de Fuenteovejuna, El caballero de Olmedo, La 

vida es sueño (auto), El Burlador de Sevilla, como también de obras menos 

divulgadas: Égloga de Plácida y Victoriano, de Juan del Encina; La tierra de 

jauja, de Lope de Rueda; Las almenas de Toro, de Tirso de Molina, etc. En 

contraste con las injustas descalificaciones de Valle-Inclán, por ejemplo, García 

Lorca declara abiertamente: «El viejo teatro español es el más rico del mundo» 

(DOMÉNECH, 2006, p. 18-19). 

 

Conforme Lorca, o teatro espanhol do Siglo de Oro é o teatro mais rico do mundo, pelas 

inovações estéticas e pelos conteúdos universais. A estética literária lorquiana possui muitas 

influências literárias e, ao mesmo tempo em que resgata a literatura clássica espanhola dos séculos 

XV, XVI, XVII e XVIII, absorve os novos ideais de arte do Modernismo espanhol e das 

Vanguardas europeias. 

 

 

1.7. Perspectiva Histórico-Literária de Bodas de Sangre, Yerma e La Casa de Bernarda Alba 

 

 

Bodas de Sangre, Yerma e a La Casa de Bernarda Alba se constituem como uma trilogia 

dramática ao modelo grego, não por terem sido intituladas dessa forma pelo autor, mas por 

possuírem características e temáticas similares. A crítica denominou como trilogia o conjunto 

destas obras devido às semelhanças entre os aspectos históricos, políticos e literários apresentados 

nas obras (analisaremos mais adiante esta questão).  A provável trilogia lorquiana era constituída 

por Bodas de Sangre, Yerma e La Destrucción de Sodoma. Neste trabalho, não analisaremos a peça 

La Destrucción de Sodoma por consideramos que a mesma foge aos princípios hispânicos, rurais 

e trágicos que norteiam as demais peças em análise.  

Bodas de Sangre, finalizada em 1932, segundo Allen Josephs e Juan Caballero (2012), na 

edição crítica desta peça, é uma obra baseada em fatos históricos. O próprio Federico García Lorca, 

em entrevista a Nicolás González-Deleito, aduz: 
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En escribir tardo mucho. Me paso tres y cuatro años pensando una obra de teatro 

y luego la escribo en quince días…Cinco años tardé en hacer Bodas de Sangre; 

tres invertí en Yerma. De la realidad son fruto de las dos obras. Reales son sus 

figuras; rigurosamente autentico el tema de cada una de ellas. Primero, notas, 

observaciones tomadas de la vida misma, del periódico a veces. Luego, un pensar 

en torno al asunto. Un pensar largo, constante, enjundioso. Y, por último, el 

traslado definitivo; de la mente a la escena (II, 1047) (LORCA2 apud JOSEPHS y 

CABALLERO, 2012, p. 27). 

 

Consoante Lorca, Yerma e Bodas de Sangre são peças que retratam a vida cotidiana de 

forma dramática e poética. No caso específico de Bodas de Sangre, a trama da obra foi retirada de 

um noticiário de jornal. Lorca, já consagrado nacional e internacionalmente, alcança um grande 

sucesso com Bodas de Sangre em 1933, na sua estreia. Allen Josephs e Juan Caballero (2012) 

afirmam: 

 

Trazar ese proceso con el que el poeta convertiría la realidad en poesía, y, en el 

caso de Bodas de Sangre, un extraño y truculento suceso cuyas noticias 

aparecieron en los periódicos, en una tragedia poética cuyas raíces se hunden hasta 

los umbrales telúricos del género, es entender la alquimia artística de uno de los 

creadores más originales de nuestro tiempo (JOSEPHS y CABALLERO, 2012, 

p. 27). 

 

González (2013), em sentido similar ao de Josephs e Caballero (2012), afirma que a trama 

de Bodas de Sangre centra-se no assassinato que ocorreu em Níjar, em 22 de Julho de 1928. Esta 

notícia foi amplamente divulgada pelos jornais da Andaluzia. Ademais, acredita-se que o crime foi 

noticiado pela primeira vez no dia 24 de julho de 1928.  Josephs e Caballero (2012) apresentam 

um fragmento do noticiário relativo ao crime de Níjar. Eis a notícia: 

 

Almería, 24. – En las inmediaciones de un cortijo de Níjar se ha perpetrado un 

crimen en circunstancias misteriosas. 

Para la mañana de ayer se había concertado la boda de una hija del cortijero, joven 

de veinte años. 

En la casa se hallaban esperando la hora de la ceremonia el novio y numerosos 

invitados. Como la hora se acercaba y la novia no llegaba ni aparecía por la casa, 

los invitados se retiraron contrariados. Uno de éstos encontró a una distancia de 

ocho kilómetros del cortijo el cadáver ensangrentado de un primo de la novia que 

iba a casarse, apellidado Montes Ocaña, de treinta y cuatro años. A las voces de 

auxilio del que hizo el hallazgo, acudieron numerosas personas que regresaban de 

la cortijada y la Guardia Civil, que logró dar con la novia, que se hallaba oculta 

en un lugar próximo al que estaba el cadáver, y con las ropas desgarradas. 

Detenida la novia, manifestó que había huido en una unión de su primo para burlar 

al novio. La fuga la emprendieron en una caballería, y al llegar al lugar del crimen 

les salió al encuentro un enmascarado, que hizo cuatro disparos, produciendo la 

muerte de Montes Ocaña. 

                                                           
2 Entrevista concedida por Federico García Lorca a Nicolás González-Deleito, em abril de 1935. 
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También fue detenido el novio, quien niega toda participación en el crimen, que 

hasta ahora aparece envuelto en el mayor misterio (JOSEPHS y CABALLERO, 

2012, p. 28-29). 

 

Através deste fragmento do noticiário, podemos verificar que o enredo da história centra-

se em um assassinato que ocorreu em Níjar. Uma noiva abandonou seu futuro esposo no altar e 

fugiu com o primo. O noivo e os convidados, sem terem o conhecimento da fuga do suposto casal, 

ficaram esperando a noiva para a cerimônia iniciar-se. No entanto, depois de um tempo, todos 

perceberam que estava acontecendo algo estranho e que a noiva não iria comparecer à cerimônia, 

procurando-a por todos os lugares. Paralelamente, logo depois da fuga, a noiva e o primo foram 

encontrados em condições suspeitas. Ele, Montes Ocaña, estava morto e ela tinha as roupas 

rasgadas. Acredita-se que Montes Ocaña foi assassinado pelo irmão do noivo, que proclamava a 

honra da família. A noiva havia sido violentada pela sua própria irmã, pela vergonha que causou à 

família. 

Segundo Marcelle Auclair (1972), no livro Vida y Muerte de García Lorca, Federico García 

Lorca mostrava-se muito atento e curioso quando ouvia ou lia sobre o assassinato que ocorreu em 

Níjar. Marcelle Auclair assegura que Lorca acompanhou muitas notícias e versões sobre o fato. 

Neste sentido, podemos constatar claramente a semelhança entre o noticiário e a trama de Bodas 

de Sangre. No entanto, Lorca utilizou-se de um fato real, não para descrevê-lo com detalhes 

precisos, como em um noticiário de jornal. Ele aproveitou o tema do noticiário e o representou de 

maneira artística e poética, fugindo, assim, da linguagem ordinária e corriqueira de um jornal. 

Federico, ao atribuir uma forte carga poética à sua obra, utilizou simbolismos e metáforas para 

construir a ação dramática de Bodas de Sangre. González (2013), em sentido similar, tece 

comentários acerca da notícia do assassinato de Níjar, publicada no El Defensor de Granada: 

 

Tal fora a notícia publicada em El Defensor de Granada. No mesmo dia 25 e nos 

dias seguintes, apareceram no ABC novos detalhes e a solução da autoria do 

crime. A noiva, de 26 anos, coxa e com sinais visíveis de alguma doença, fora 

agraciada pelo pai com um bom dote em dinheiro. Ela, interrogada pela guarda 

civil, apontou como autor da morte do seu primo o marido de uma irmã sua, que 

era também irmão do noivo. O assassino confessou o crime e o atribuiu ao fato de 

ter bebido muito e à vergonha que lhe produzira a afronta de que fora vítima o seu 

irmão. A noiva, por sua vez, fora atacada pela sua própria irmã; daí o fato de estar 

com as roupas rasgadas e de ter perdido os brincos que levava (GONZÁLEZ, 

2013, p. 18). 

 

Mario González afirma que se trata, portanto, de um crime de honra. O irmão do noivo 

alegava que havia bebido muito e que cometeu o assassinato em consequência da vergonha e 
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afronta de que fora vítima seu irmão. Muitas outras versões foram relatadas sobre o assassinato, 

mas acreditamos que esta versão é a mais verossímil. 

Consoante o irmão de Federico García Lorca, Francisco García Lorca (1981), em Federico 

y su Mundo, Bodas de Sangre constitui-se como a obra mais significativa de Federico García Lorca. 

Segundo Francisco, com esta peça Lorca obteve, em vida, seu maior sucesso como dramaturgo e 

teatrólogo. Francisco García Lorca alega: 

 

Bodas de Sangre constituyó el primer gran éxito de Federico como dramaturgo, 

éxito que confirmaba y, de un lado, la posibilidad de que el gran público aceptara 

un teatro de noble intención artística, en el que inciden lo poético y lo fantástico 

(GARCÍA LORCA, 1981, p. 336). 

 

González (2013) comenta que a estreia em Madrid de Bodas de Sangre, em 1933, obteve 

um grande sucesso de público. Além disso, afirma que a peça conseguiu o maior número de 

encenações teatrais dentre as peças do dramaturgo granadino. No entanto, apesar de ter logrado um 

grande público na estreia de Bodas de Sangre, os intelectuais e críticos literários desqualificaram 

a trama da obra. Estes declaravam que a trama era muito comum e que a obra não possuía 

literariedade. 

Neste sentido, Federico García Lorca não agradou o público de Madrid, como esperava. 

Seu sucesso e êxito deve-se, principalmente, à montagem realizada em Buenos Aires, no dia 29 de 

Julho de 1933. Lola Membrives, atriz argentina, interpretou a mãe da Novia, a Madre, encantando 

o público do Teatro Avenida de Buenos Aires. Nesta temporada, a peça foi interpretada em Buenos 

Aires, Córdoba e Montevidéu. 

Conforme Josephs e Caballero (2012), Bodas de Sangre somente retornou aos palcos 

espanhóis em 22 de novembro de 1935, com a companhia teatral da atriz espanhola Margarita 

Xirgu. Margarita, nesta montagem, interpretou a Madre, no lugar da atriz argentina Lola 

Membrives. Xirgu alcançou sucesso de público e de crítica com sua montagem e atuação. Lorca, 

ao comentar sobre a atuação de Margarita Xirgu, assegura: 

 

– Se trata de un verdadero estreno. Ahora verán la obra por primera vez. Ahora se 

presentará íntegra. Imaginaos que ya han colocado en los carteles el nombre real 

con que había bautizado la obra: Tragedia. Las compañías bautizaran las obras 

como dramas. Yo, afortunadamente, he topado con una actriz inteligente como 

Margarita Xirgu, que bautiza las obras con el nombre que deben bautizarse 

(LORCA apud JOSEPHS y CABALLERO, 2012, p. 44). 

 

Bodas de Sangre encantou o público e os intelectuais da época como uma tragédia 

verdadeiramente andaluza. A peça resgata os princípios fundamentais da tragédia grega, com traços 
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singularmente espanhóis. Marcelle Auclair (1972) comenta que Lorca costumava declamar suas 

poesias e ler suas peças para grupos restritos de intelectuais e amigos. Segundo Auclair, Lorca não 

lia suas peças como um ator, mas como um profundo conhecedor do tema e com teores dramático, 

trágico e sério. 

Já a peça Yerma, escrita entre os anos de 1933 e 1934, foi iniciada logo depois da estreia de 

Bodas de Sangre. Federico, em diversas entrevistas, comentava que a peça não possuía uma trama, 

mas apresentava um tema. Em uma entrevista concedida a José Serna, em 11 de julho de 1934, 

Lorca aduz: 

 

Bodas de sangre es la parte primera de una trilogía dramática de la tierra española. 

Estoy precisamente, estos días, trabajando en la segunda, sin título aún, que he de 

entregar a la Xirgu. ¿ Tema? La mujer estéril (LORCA apud GIL3, 2012, p. 13). 

 

Segundo Ildefonso-Manuel Gil (2012), na edição crítica de Yerma, a peça foi encenada pela 

primeira vez no Teatro Avenida de Buenos Aires, sob a direção da atriz argentina Lola Membrives. 

A estreia ocorreu no dia 1º de Março de 1934. Yerma encantou o público e os intelectuais da época, 

consagrando, definitivamente, Federico García Lorca como um exímio dramaturgo. 

Lorca era amante do teatro grego e do teatro de Calderón de la Barca. O dramaturgo sempre 

afirmou que seu teatro era calderoniano e que possuía raízes no teatro espanhol dos séculos XV, 

XVI, XVII e XVIII, período intitulado como Siglo de Oro da literatura espanhola. Ademais, era 

sabido que Lorca experimentava uma grande fascinação pelas tragédias e pelos temas trágicos. No 

dia 3 de julho de 1934, Lorca concedeu uma entrevista ao jornal Luz, de Madrid. Ao ser 

entrevistado por Juan Chabás, Lorca comentou sobre a peça Yerma: 

 

Ahora voy a terminar Yerma, una segunda tragedia mía. La primera fue Bodas de 

sangre. Yerma será la tragedia de la mujer estéril. El tema, como usted sabe, es 

clásico. Pero yo quiero que tenga un desarrollo y una intención nuevos. Una 

tragedia con cuatro personajes principales y coros, como han de ser las tragedias. 

Hay que volver a la tragedia. Nos obliga a ello la tradición de nuestro teatro 

dramático. Tiempo habrá de hacer comedias, farsas. Mientras tanto, yo quiero dar 

al teatro tragedias. Yerma, que está acabándose, será la segunda (LORCA apud 

GIL, 2012, p. 13-14). 

 

Federico García Lorca preferia escrever tragédias em vez de farsas e comédias, pois 

acreditava que o teatro espanhol, assim como o contexto histórico da época, necessitava de temas 

sérios e trágicos. Somente em 29 de dezembro de 1934 Yerma chegou aos palcos espanhóis. A 

                                                           
3 Entrevista concecida por Federico García Lorca a José S. Serna, em 11 de julho de 1933. 
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estreia, em Madrid, aconteceu no Teatro Español, sob a direção da companhia teatral da atriz catalã 

Margarita Xirgu e do teatrólogo Enrique Borrás. A peça, conforme Gil (2012), obteve êxito de 

público e de crítica. Segundo Gil, a peça alcançou um sucesso extraordinário, consagrando Lorca 

como um dos maiores dramaturgos do século XX. 

Como já mencionado anteriormente, Yerma, segundo Lorca, carece de uma trama. 

Consoante o dramaturgo, a peça possui um tema, mas não uma trama. Yerma, neste sentido, 

configura-se como a peça da mulher estéril. No entanto, a personagem não é somente estéril por 

não ter filhos, mas pela tensão da vida e pela incompletude que a devorava. Ademais, Juan, seu 

esposo, por não querer ter filhos e por acomodar-se com a vida pacata sem filhos, revela a Yerma 

sua própria esterilidade. 

A peça é comparada por muitos críticos com a Medéia de Eurípedes. Yerma, no último ato 

da peça, como um grito de liberdade, anuncia: 

 

YERMA 
Eso nunca. Nunca. (Yerma da un grito y aprieta la garganta de su esposo. Éste 
cae hacia atrás. Le aprieta la garganta hasta matarle. Empieza el coro de la 
romería.) Marchita, pero segura. Ahora sí que lo sé de cierto. Y sola. (Se 
levanta. Empieza a llegar gente.) Voy a descansar sin despertarme 
sobresaltada para ver si la sangre me anuncia otra sangre nueva. Con el 
cuerpo seco para siempre. ¿Qué queréis saber? No os acerquéis, porque he 
matado a mi hijo, ¡yo misma he matado a mi hijo! 

 
(Acude un grupo que queda al fondo. Se oye el coro de la romería.) 
(LORCA, 2012b, p. 116-117). 

 

Yerma, ao matar seu esposo Juan, inviabiliza a possibilidade de ter filhos, por viver em uma 

sociedade patriarcal e batizada por estigmas sociais. A personagem, ao enforcar seu esposo, anula-

se em vida.  

Conforme González (2013), Yerma foi a última peça que Lorca viu ser representada. 

Quando terminou de escrever La casa de Bernarda Alba, em 1936, o dramaturgo foi assassinado. 

Segundo González (2013): 

 

Yerma é a ultima peça teatral sua que Federico García Lorca viu sendo 

representada. É, explicitamente, a segunda das que escreveu para comporem o que 

ele próprio chamou de “trilogia da terra espanhola”. Bodas de Sangue fora a 

primeira delas. Se Bodas de Sangue tornou Lorca popular como dramaturgo, 

Yerma consagrou-o definitivamente (GONZÁLEZ, 2013, p. 55). 

 

Yerma, assim como Bodas de Sangre, encontra-se inserida em um contexto histórico-

literário que é muito bem demarcado por Federico García Lorca. Ambas as peças evocam uma 
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realidade social e cultural da Espanha rural da primeira metade do século XX. Assim, podemos 

observar, através das ações das personagens, uma luta ideológica e psicológica destas mulheres 

lorquianas. No caso específico de Yerma, observamos que, no último quadro da peça, a personagem 

evoca uma romaria ao matar seu esposo Juan. Esta romaria, segundo González (2013), era realizada 

em Motril, conhecida como a romaria do Cristo do pano. A romaria do Cristo do pano acontecia 

todos os anos, no primeiro domingo de outubro, e tinha como propósito curar a esterilidade 

feminina. González analisa: 

 

Yerma tem um claro apoio na realidade social e cultural da Espanha de Lorca. 

Concretamente, o quadro final da peça evoca uma romaria que acontece 

anualmente, no primeiro domingo de outubro, em Motril, perto de Granada, e que 

antigamente era conhecida como “a romaria do Cristo do Pano”, mas que depois 

da peça de Lorca passou a ser “a romaria de Yerma”. Nela, os romeiros 

reverenciam uma imagem de Jesus carregando a cruz, estampada num pano 

(GONZÁLEZ, 2013, p. 55-56). 

 

Acredita-se que a fertilidade concebida após a romaria era decorrente de traições. Muitas 

mulheres aproveitavam a festa da romaria para traírem seus esposos e, assim, ficarem grávidas, já 

que não eram inférteis. Yerma, por não aceitar ter filhos com outro homem que não fosse seu esposo 

e, ao enforcar Juan, “mata” seus próprios filhos. González comenta: 

 

Mas tudo indica que os “milagres” que nesse sentido aconteciam eram muito mais 

o produto das festas ao ar livre, nas quais se dava a oportunidade de que as 

mulheres férteis de maridos estéreis fossem fecundadas por outros “romeiros” que 

lá concorriam sabidamente com essa intenção (GONZÁLEZ, 2013, p. 56). 

 

Assim, por denunciar a farsa destes milagres e por negar os princípios cristãos, a peça, que 

foi muito bem aceita e criticada pelos intelectuais da época, foi, posteriormente, considerada imoral 

e pagã. Acredita-se que Lorca utilizou como parâmetro para a construção da personagem Yerma 

uma história de uma mulher que vivia nas proximidades de Granada. Conforme González (2013), 

esta mulher vivia em um vilarejo da zona rural e havia enlouquecido, pois não conseguia ter filhos.  

La Casa de Bernarda Alba, última peça a compor a trilogia em análise, é considerada a 

última obra conclusa de Federico García Lorca. Acredita-se que o autor estaria revisando a obra 

pouco tempo antes do crime, já que o assassinato ocorreu dois meses após o término da peça. O 

manuscrito de La Casa de Bernarda Alba possui a data de 19 de junho de 1936 e contém muitas 

observações do dramaturgo. Lorca em nenhuma entrevista havia anunciado ou comentado sobre a 

obra, assumindo, nesta perspectiva, uma posição distinta, já que sempre comentava e antecipava 

para os críticos e intelectuais da época conteúdos de suas obras literárias. González (2013) analisa 
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que a obra foi escrita, por encomenda, para a atriz espanhola Margarita Xirgu. Segundo González 

(2013): 

 

Tudo indica que foi escrita para a atriz catalã Margarita Xirgu e para atender à 

solicitação desta, no sentido de que lhe permitisse encarnar uma personagem 

oposta à mansidão de Dona Rosita (a protagonista de Dona Rosita, a Solteira ou 

a Linguagem das Flores, cuja estreia pela Xirgu acontecera em Barcelona em 13 

de dezembro de 1935) (GONZÁLEZ, 2013, p. 79). 

 

Observamos que La Casa de Bernarda Alba não possui o mesmo lirismo e construção 

estética que Bodas de Sangre e Yerma, mas compartilha temática semelhante e elementos 

particulares da literatura rural da Andaluzia. Alguns amigos de Federico García Lorca diziam que 

o mesmo relatava que a obra era composta de um “realismo puro”. Assim, por retratar aspectos 

reais de uma família da Andaluzia e por evocar um realismo simbólico, Federico García Lorca 

escreve O Drama de Mulheres nos Povoados da Espanha (subtítulo da obra). Mario González 

(2013) comenta: 

 

É essa mudança que está por trás da expressão “Nem uma gota de poesia! 

Realidade! Realismo puro!” a ele atribuída. Nela, Lorca claramente ao dizer 

“poesia” (se essa foi a palavra por ele empregada, já que o documento é apenas o 

que Adolfo Salazar registrou) está querendo dizer “verso”, na medida em que essa 

forma, abundante em Bodas de Sangue, onipresente em Yerma e base do eixo 

temático de Dona Rosita, está praticamente ausente em A casa de Bernarda Alba. 

Apenas algum coro, fora da cena, ou alguma intervenção de Maria Josefa estão 

em verso. O realismo invocado por Lorca não exclui o poético (GONZÁLEZ, 

2013, p. 82-83). 

 

Somente algumas partes da peça foram escritas em versos. No entanto, o realismo puro, 

presente em quase todas as falas e ações das personagens, não anula seu caráter poético, como 

ocorre em Bodas Sangre e Yerma. Como dito anteriormente, La Casa de Bernarda Alba contém 

muitas características dos povoados da Andaluzia. Lorca chegou a conhecer detalhes da família 

Alba, já que esta vivia próxima de Fuentevaqueros, cidade onde Lorca havia nascido e vivido toda 

sua infância. González (2013) afirma que as famílias García Lorca e Alba compartilhavam, neste 

povoado, o mesmo poço de água, que em 1935 (ano que o dramaturgo comentou sobre esse fato) 

encontrava-se seco. 

Como dito acima, Bodas de Sangre, Yerma e La Casa de Bernarda Alba não foram 

designadas pelo autor como uma trilogia dramática. Esta denominação, Trilogia Dramática da 

Terra Espanhola, foi dada pelos críticos literários que assim a definiram em decorrência de 
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semelhanças estéticas e histórico-literárias entre as peças que a integravam. González analisa esta 

classificação: 

 

Particularmente, A casa de Bernarda Alba não estaria destinada pelo seu autor a 

integrar uma trilogia trágica com Bodas de Sangue e Yerma. Os críticos acabaram 

por integrá-la àquelas duas, considerando o conjunto como uma Trilogia 

Dramática da Terra Espanhola. Isso se deveu às afinidades das três peças, 

decorrentes do fato de referirem-se a camponeses espanhóis e porque, nos três 

casos, há como identificar o meio geográfico-cultural como próprio de Andaluzia 

(GONZÁLEZ, 2013, p. 82). 

 

Ao escrever La Casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca atribuiu uma forte carga 

realista à obra. O dramaturgo havia conhecido a família Alba em uma aldeia próxima a 

Fuentevaqueros, especificamente na vizinhança da casa do seu tio. O dramaturgo relatou que nunca 

havia dialogado com as integrantes da família Alba. Mas que, por curiosidade, observava, 

pontualmente, as ações e falas das filhas de Fransquita Alba. González afirma: 

 

Cabe registrar, por último, que para escrever A casa de Bernarda Alba, García 

Lorca (como em Bodas de Sangue e em Yerma) teria se inspirado em fatos reais 

que, evidentemente (como nessas duas outras peças), são superados na criação 

literária. De acordo com o próprio Lorca, numa aldeia não muito distante de 

Fuentevaqueros (onde o poeta nasceu e viveu durante a infância) chamada 

Valderrubio, os pais de Lorca eram proprietários de uma casa em frente à 

residência de Fransquita Alba, viúva, e suas quatro filhas, tiranicamente vigiadas 

pela mãe. Ao lado dessa casa das Alba, uma propriedade de um tio de Lorca 

dividia o poço de água (seco à época) com a casa da vizinha. Federico nunca falou 

com elas, mas as via passar, vestidas de preto. Intrigado, em 1935, decidiu 

aproveitar o poço seco para ouvir o que se passava lá dentro. Pôde conhecer, 

assim, detalhes da vida quotidiana das Alba, que viviam um drama muito 

semelhante àquele depois exposto por ele no seu drama. Dessa realidade teriam 

sido tomados, além do sobrenome da família, os nomes de Adela e Pepe. Lorca 

descreveu essa casa como “um inferno mudo e gelado, sob um sol africano, 

sepultura de pessoas vivas sob a férula inflexível de um Cérebro tenebroso” 

(GONZÁLEZ, 2013, p. 83-84). 

 

As filhas, neste sentido, eram vigiadas e viviam sob o controle da matriarca Fransquita 

Alba. Consoante Federico García Lorca, a vida nesta casa era um “verdadeiro inferno”, onde não 

se podia falar e nem pensar. Como o próprio título da obra anuncia, La casa de Bernarda Alba, o 

lar era regido por uma matriarca da família Alba, inspirado na vida real de Fransquita Alba, mulher 

que deu o nome à personagem Bernarda Alba. Maria Francisca Vilches de Frutos (2014), na edição 

crítica de La Casa de Bernarda Alba, comenta que “La casa representa el mantenimiento del orden 

y de la seguridad frente a un espacio externo, símbolo de las fuerzas que pugnan por actuar en su 
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contra” (VILCHES DE FRUTOS, 2014, p. 83). As filhas viviam, então, um eterno luto, sem 

perspectivas de vida e liberdade. Encontravam-se presas ao lar de Frasquita Alba. 

Conforme Maria Francisca Vilches de Frutos (2014), Federico García Lorca resgata em sua 

literatura um pouco do folclore espanhol, sendo isto facilmente identificado pelos dialetos do 

espanhol contidos nas falas das personagens de diversas obras do autor. No entanto, Vilches de 

Frutos (2014) afirma que os principais traços característicos da literatura lorquiana estão contidos 

nas tragédias gregas, no teatro do Siglo de Oro espanhol e no teatro de marionetes (teatro de títeres), 

bastante popular na Espanha. Vilches de Frutos comenta: 

 

En efecto, un análisis del texto revela los cauces de la tradición en los que García 

Lorca se inspira principalmente al escribir La casa de Bernarda Alba: el teatro 

griego clásico, los dramas en torno del honor de los Siglos de Oro, y los dramas 

poéticos y rurales de la época. A través del planteamiento de temas como la 

dicotomía entre la libertad individual y la autoridad, la inexorabilidad del destino, 

la subversión del código del honor por parte de sus víctimas más directas, las 

mujeres, y la estilización del mundo rural, el autor granadino brinda un homenaje 

a la tradición, pero también construye una obra de inusitada modernidad, donde 

se pueden encontrar las claves para la comprensión del sentir del hombre a lo largo 

de su historia (VILCHES DE FRUTOS, 2014, p. 69). 

 

Pensamos que La Casa de Bernarda Alba assemelha-se aos chamados dramas rurais da 

Andaluzia. Estes dramas, segundo Vilches de Frutos (2014), caracterizam-se por possuírem raízes 

arquetípica e ritualista. Mesclam-se, nestes dramas, a cultura católica cristã espanhola com a cultura 

ritualística e pagã dos vilarejos andaluzes. Aduz, neste sentido, Vilches de Frutos (2014): 

 

En La casa de Bernarda Alba se aprecia una clara intención de ajustarse a las 

pautas del drama rural, un género con el que cosecharon grandes éxitos figuras 

como Joaquín Dicenta, Feliu i Codina, Ángel Guimerà, Jacinto Benavente y 

Eduardo Marquina, entre otros. Se ha señalado también la influencia de Valle-

Inclán, sobre todo, en la concepción poética de este género, de raíz arquetípica y 

ritualista (VILCHES DE FRUTOS, 2014, p. 77-78). 

 

Conforme Vilches de Frutos (2014), dentre as obras literárias de Federico García Lorca, La 

Casa de Bernarda Alba é a que possui mais edições críticas desde sua primeira publicação pela 

Editora Losada, em Buenos Aires, no ano de 1945.  Acredita-se que esta edição é baseada em um 

apógrafo concedido à Editora Losada pela atriz Margarita Xirgu. Lorca nunca chegou a ver a 

encenação de La Casa de Bernarda Alba. A estreia ocorreu pela companhia da atriz Margarita 

Xirgu, nove anos depois do assassinato do dramaturgo. A estreia, segundo Vilches de Frutos 

(2014), aconteceu no dia 8 de março de 1945. Vilches de Frutos assegura: 
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En efecto, se puede apreciar la gran contribución de Federico García Lorca al 

drama en sus múltiples vertientes, desde las  que gozaban en aquel momento de 

mayor prestigio, el drama rural y poético, hasta el simbolista y el histórico. 

Ofreció uno de los mejores exponentes de la tradición del drama rural con La casa 

de Bernarda Alba, donde presentó la represión que el medio rural andaluz ejercía 

sobre las mujeres, un paradigma de la existente en otros lugares españoles, como 

se apunta en el subtítulo de la obra “drama de mujeres en los pueblos de España” 

(VILCHES DE FRUTOS, 2014, p. 17). 

 

Nesta perspectiva, a trilogia dramática em análise revela muitos aspectos históricos da 

Espanha do século XX e, especificamente, da região da Andaluzia. Assim, como observado ao 

longo deste capítulo, as peças em análise evocam aspectos da política, cultura, língua e folclore da 

Espanha e os textos dramáticos lorquianos podem ser configurados como poéticos, simbolistas e 

históricos, sem deixarem de ser trágicos. 

 

 

1.8. A Ancestralidade Mítica do Povo Andaluz: A Teoria da Andaluzia 

 

 

 Teoría de Andalucía, artigo de Ortega y Gasset (1944), propõe uma investigação dos 

costumes e crenças do povo andaluz. Sua tese centra-se na análise da modernização tardia da 

Andaluzia, decorrente do modo de vida destes e de fatores socioeconômicos. Conforme Ortega y 

Gasset: 

 

Uno de los datos imprescindibles para entender el alma andaluza es el de 

su vejez. No se olvide. Es, por ventura, el pueblo más viejo del 

Mediterráneo - más viejo que griegos y romanos -,  Indicios que se 

acumulan nos hace entrever que antes de soplar el viento de los influjos 

históricos desde Egipto y, en general, desde el Mediterráneo oriental hacia 

el occidental, había reinado una sazón de ráfagas opuestas. Una corriente 

de cultura, la más antigua de que se tiene noticia, partió de nuestras costas 

y, resbalando sobre el frontal de Libia, salpicó los senos de Oriente 

(ORTEGA Y GASSET, 1944, p. 18). 

  

 De forma irônica, como observado na citação acima, Ortega y Gasset destaca os andaluzes 

como sendo os povos com costumes pertencentes à linhagem mais antiga do Mediterrâneo. Para 

Ortega y Gasset, a Andaluzia criou uma espécie de museu a céu aberto com a preservação cultural 

dos costumes andaluzes, ao rejeitar a intervenção interna de outros países e regiões da Espanha, o 

que poderia lhe render um maior progresso econômico.  
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 Analisamos que a Espanha e, mais especificamente, a Andaluzia, diferentemente dos 

demais países e regiões europeias, não progrediu com o fervor do capitalismo do século XX. O 

progresso industrial, social e político da Espanha foi lento e tardio, comparado ao da Itália e da 

Alemanha.  

 Neste sentido, Ortega y Gasset infere que os andaluzes não pretendiam realizar muitos 

esforços para alavancar o crescimento industrial da região. A economia andaluza do início do 

século XX continuava diretamente ligada ao comércio imobiliário e à agricultura, não havendo 

grandes comerciantes ou fábricas na região. Assim, segundo o autor, os andaluzes geralmente não 

tinham grandes comércios ou se tornavam grandes burgueses, eles viviam do campo, de alugueis 

e vendas imobiliárias. O próprio Lorca, ao comentar em uma entrevista sobre Bodas de Sangre, 

declara o seguinte, em sentido convergente ao de Ortega y Gasset: 

 

Sobre o fundo de uma terra castigada pelo sol, e nos limites do mundo 

campesino, dominado pelo valor das terras e do dinheiro e dividido por 

trágicas rivalidades, que se prolongam através do tempo, se desenvolve a 

obra (LORCA, 2004, p. 11). 

 

 Conforme a citação, constatamos que a cultura andaluza era campesina e agrária. Ademais, 

observamos na citação o valor dado às terras, tanto no sentido familiar, quanto no sentido 

comercial. 

 Aduz Ortega y Gasset que os andaluzes do século XX compartilhavam muitas tradições de 

tempos arcaicos, onde o mito convivia diretamente com o progresso, algo raro, que não ocorria nas 

demais regiões da Espanha. Afirma Ortega y Gasset que na Andaluzia do século XX havia senhores 

feudais, curandeiros e muitos personagens que sobreviveram ao longo dos tempos. Analisamos: 

 

Al revés que en Castilla, en Andalucía se ha despreciado siempre al 

guerrero y se ha estimado sobre todo al villano, al manant, al señor de 

cortijo. Exactamente como en China, donde, a lo largo de miles de años, el 

militar, por el mero hecho de serlo, era considerado como un hombre de 

segunda clase (ORTEGA Y GASSET, 1944, p. 22). 

 

Como exposto na citação, a Andaluzia não possuía uma tradição bélica e de grandes 

guerreiros, pois era voltada à agricultura e aos pequenos comércios. Ademais, diferentemente das 

demais regiões da Espanha, a Andaluzia nunca logrou ser um Estado independente: 

 

Andalucía, que no ha mostrado nunca pujos ni petulancias de 

particularismo; que no ha pretendido ser un Estado aparte, es, de todas las 
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regiones españolas, la que posee una cultura más radicalmente suya 

(ORTEGA Y GASSET, 1944, p. 19). 

 

Ortega y Gasset, ao construir sua argumentação relativa à cultura andaluza, criou uma teoria 

denominada O Ideal Vegetativo. Segundo o autor, o povo andaluz não almejava grandes conquistas 

e feitos devido à sua excessiva preguiça. Essa afirmação foi considerada pejorativa pelos 

sociólogos e críticos da cultura, pois rebaixava e desqualificava o povo andaluz. No entanto, cabe 

destacar, sem nos determos nessa discussão crítica e moral dos sociólogos, que um dos fatores que 

justificavam essa modernização tardia e essa relação espiritual com a natureza do povo andaluz 

está diretamente relacionada aos seus costumes e modo de vida. 

No excerto a seguir, um comentário de Ortega y Gasset, fica claro o que seria esse Ideal 

Vegetativo do povo andaluz: 

 
Si el andaluz quisiera hacer algo más que sostenerse sobre la vida, si 

aspirase a la hazaña y a la conducta enérgica, aun viviendo en Andalucía, 

tendría que comer más y, para ello, gastar mayor esfuerzo. Pero esto sería 

dar a la existencia una solución estrictamente inversa de la andaluza 

(ORTEGA Y GASSET, 1944, p. 27). 

 

 Um dos pontos mais importantes e interessantes desta teoria de Ortega y Gasset refere-se à 

aproximação do homem andaluz com os mitos e com a natureza. Essa aproximação pode ser notada 

em Bodas de Sangre, em Yerma e em La Casa de Bernarda Alba, como discutiremos nas análises 

das peças mais adiante. Para Ortega y Gasset, o andaluz tem uma relação cutânea, afetiva e vital 

com a natureza, assim como os povos mais primitivos. Afirma o autor:  

 

El andaluz tiene un sentido vegetal de la existencia y vive con preferencia 

en su piel. El bien y el mal tiene ante todo un valor cutáneo: bueno es lo 

suave, malo lo que roza ásperamente. Su fiesta auténtica y perenne está en 

la atmósfera, que penetra todo su ser, da un prestigio de luz y de ardor a 

todos sus actos y es, en suma, el modelo de su conducta. El andaluz aspira 

a que su cultura se parezca a su atmósfera (ORTEGA Y GASSET, 1944, 

p. 32-33). 

 

 A modernização tardia da Andaluzia justifica-se, segundo Ortega y Gasset, devido a essa 

relação espiritual dos andaluzes com a terra e com a recusa destes em estabelecer ligações 

econômicas e culturais com as demais regiões da Espanha por um maior progresso econômico. O 

progresso social e econômico de uma região, conforme Ortega y Gasset, vincula-se a sua 

maturidade intelectual e à pluralidade das relações exteriores entre regiões e países, o que não 

ocorria com a Andaluzia. Ortega y Gasset acentua: 
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Vive, pues, este pueblo referido a su tierra, adscrito a ella en forma distinta 

y más esencial que otro ninguno. Para él, lo andaluz es primeramente el 

campo y el aire de Andalucía (ORTEGA Y GASSET, 1944, p. 33). 

 

 Como declarado na citação, os andaluzes criaram um modelo ideal de vida que distancia o 

homem do progresso econômico e o aproxima cada vez mais da natureza. Eles não vivem da terra 

somente para retirar o proveito material, eles vivem da terra e pela terra, como um processo vital e 

mítico. Aduz Ortega y Gasset: 

 
Conviene insistir sobre esta raíz primaria del alma andaluza que es el 

peculiar entusiasmo por su trozo de planeta. Y véase cómo empieza a 

dibujarse el sentido positivo que encierra mi diagnóstico de la cultura 

andaluza como cultura campesina. La unión del hombre con la tierra no es 

aquí un simple hecho, sino que se eleva a la relación espiritual, se idealiza 

y es casi un mito. Vive de su tierra no sólo materialmente, como todos los 

demás pueblos, sino que vive de ella en idea y aun en ideal (ORTEGA Y 

GASSET, 1944, p. 34). 

 

 Os povos das demais regiões da Espanha, como afirma Ortega y Gasset, não possuíam essa 

relação espiritual com a terra que os andaluzes cultivavam com tanto orgulho. A relação que se 

estabelece com a terra nas demais regiões da Espanha seria, estritamente, material, sem vínculo 

afetivo. Ortega y Gasset infere: 

 

El gallego lejos del terruño siente morriña; el asturiano y el vasco viven 

doloridos lejos de sus valles angostos y humeantes. Sin embargo, su nexo 

con la campiña material es ciego, como físico, sin sentido de espíritu. En 

cambio, para el andaluz, que no siente en la ausencia esas repercusiones 

mecánicas del sentimiento, es vivir en Andalucía el ideal, consciente ideal. 

Y, viceversa, mientras un gallego sigue siendo gallego fuera de Galicia, el 

andaluz trasplantado no puede seguir siendo andaluz; su peculiaridad se 

evapora y anula. Porque ser andaluz es convivir con la tierra andaluza, 

responder a sus gracias cósmicas, ser dócil a sus inspiraciones atmosféricas 

(ORTEGA Y GASSET, 1944, p. 34). 

 

 O andaluz, assim como os povos primitivos, encontrava-se preso à sua terra natal. Um 

andaluz fora da Andaluzia não poderia seguir sendo um autêntico andaluz, pois sua essência vital 

evaporaria. Essa forma de vida andaluza, segundo Ortega y Gasset, pode parecer simples e pobre. 

No entanto, cabe destacar que, enquanto outros povos almejavam cada vez mais riquezas, os 

andaluzes, por outro lado, cultivavam a natureza como parte do seu próprio ser. Ortega y Gasset 

pontua: 

 

Este ideal - la tierra andaluza como ideal - nos parece a nosotros, gentes 

más del Norte, demasiado sencillo, primitivo, vegetativo y pobre. Está 
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bien. Pero es tan básico y elemental, tan previo a toda otra cosa que el resto 

de la vida, al producirse sobre él, nace ya ungido y saturado de idealidad. 

De aquí que toda la existencia andaluza, especialmente los actos más 

humildes y cotidianos - tan feos y sin espiritualizar en los otros pueblos -, 

posea ese divino aire de idealidad que la estiliza y recama de gracia. 

Mientras otros pueblos valen por los pisos altos de su vida, el andaluz es 

egregio en su piso bajo: lo que se hace y se dice en cada minuto, el gesto 

impremeditado, el uso trivial. Pero también es verdad lo contrario: este 

pueblo, donde la base vegetativa de la existencia es más ideal que en 

ningún otro, apenas si tiene otra idealidad. Fuera de lo cotidiano, el andaluz 

es el hombre menos idealista que conozco (ORTEGA Y GASSET, 1944, 

p. 34-35). 

 

 Como aponta Ortega y Gasset, esse ideal andaluz pode parecer pouco idealizado para os 

demais povos da Espanha, pois conserva uma base vegetativa da existência, onde o trabalho 

somente é necessário para suprir necessidades fisiológicas dos seres humanos. No entanto, cabe 

salientar que esse ideal vegetativo também é responsável pela conservação da cultura andaluza 

primitiva e por manter costumes arcaicos da Andaluzia presentes na modernidade, algo que é muito 

válido, se pensarmos nos processos de aculturação que muitos países vêm passando ao longo dos 

tempos. 

 Acreditamos que esta análise da Teoria da Andaluzia, segundo os postulados de Ortega y 

Gasset, podem nos ajudar a compreender a composição da trilogia lorquiana em estudo, uma vez 

que tentamos provar que Bodas de Sangre, Yerma e La Casa de Bernarda Alba são tragédias 

modernas com características próprias e peculiares da cultura andaluza. 

 

 

1.9.  Mito e Sacralidade em Bodas de Sangre, Yerma e La Casa de Bernarda Alba 

 

 

 Como apresentado na Teoria da Andaluzia, de Ortega y Gasset, a região andaluza não 

possuía a mesma maturidade intelectual e econômica das demais regiões da Espanha. Assim, 

podemos observar a presença de uma composição mítica e ritualística própria da Andaluzia do 

século XX nas peças Bodas de Sangre, Yerma e La Casa de Bernarda Alba, como uma evidente 

forma de teatralização da cultura regional andaluza. 

 Ao analisar as peças que compõem o nosso corpus investigativo, Claudio Castro Filho 

(2009), no livro O Trágico no Teatro de Federico García Lorca, destaca que o Cristianismo se 

constituiu como um dos principais entraves à existência da tragédia no período moderno. Segundo 

Castro Filho: 
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Sabemos que a teoria teatral é praticamente unânime ao apresentar o 

cristianismo como um dos principais entraves à vigência da tragédia no 

contexto pós-século V a.C. O que se defende é que o Ocidente perdeu, 

desde o caso da tragédia ática, a dimensão coletiva fortemente imbricada 

nas relações sociais da Atenas clássica. Assim, a vida cotidiana, em suas 

diversas esferas, perdeu a marcante dimensão do sagrado arraigada à 

condição pública do homem grego (CASTRO FILHO, 2009, p. 160-161). 

 

 Como evidenciado na citação, o caráter sagrado da tragédia clássica vinculava-se à 

dimensão coletiva do homem grego. Assim, analisamos que, com o advento da modernidade e do 

cristianismo, temos outra configuração social e, respectivamente, uma individualização do homem 

e das suas respectivas ações. Neste sentido, a dimensão coletiva imbricada nas relações sociais da 

Grécia clássica não condiz com a dimensão social do homem moderno.  

 Claudio Castro Filho afirma que, com o passar séculos, as esferas políticas e religiosas 

foram-se tornando independentes mediante o processo de dessacralização da vida pública. No 

entanto, segundo o autor, observa-se que o Cristianismo recontextualizou a experiência do sagrado, 

provando que o homem moderno não abandonou por completo aquela dimensão religiosa do 

homem grego, como argumentam alguns teóricos. Aduz Castro Filho: 

 

É evidente que, no âmbito do cristianismo, tal dimensão se perdeu quase 

por completo, pois, com o passar dos séculos, o ininterrupto processo de 

dessacralização da vida pública foi separando, em considerável medida, as 

esferas política e religiosa, ainda que as relações entre as duas jamais 

tenham deixado de existir inteiramente. Entretanto, há algo que permanece 

daquela dimensão religiosa, no sentido de que o homem não abandonou 

por inteiro a experiência do sagrado, mas a recontextualizou no âmbito da 

fé em Cristo (CASTRO FILHO, 2009, p. 161-162). 

 

 Neste sentido, consideramos que o homem moderno não rechaçou por completo a 

experiência sagrada, recontextualizando-a mediante novos paradigmas. Assim, nas peças em 

análise, podemos constatar uma nítida presença da relação espiritual do homem com a terra, bem 

como a presença de personagens míticos, o que vai de encontro ao culto racionalista próprio da era 

moderna. Lorca, ao criar tragédias em tempos modernos, põe em evidência os costumes e as 

crenças da cultura andaluza, evidenciando uma sacralidade atávica das personagens, bem como a 

presença de um ambiente mítico e ritualístico, como uma forma de cristianizar os mitos e os ritos 

atávicos da cultura andaluza. Consoante Castro Filho: 

 

Não à toa, a presença do sagrado no teatro de García Lorca privilegiará a 

fé católica, sendo a mesma representada em suas mais genuínas feições. 
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Por um lado, trata-se de um caminho natural, uma vez que o autor – em 

Yerma e Bodas de Sangre, sobretudo – situa com precisão suas tramas no 

espaço, recorrendo a um certo imaginário da Espanha interiorana 

(CASTRO FILHO, 2009, p. 162). 

 

 Conforme o autor, a Espanha concentra um dos maiores redutos da fé católica do mundo e, 

em especial, a região da Andaluzia. No entanto, vale destacar que nas peças em análise não temos 

um catolicismo institucionalizado, como um conjunto de dogmas a ser seguido. Notamos, 

entretanto, uma espiritualidade inata e exacerbada de um povo. Aduz Castro Filho:  

 

Pode-se ver o catolicismo, na Andaluzia de García Lorca, em parte, como 

recorte documental da realidade hispânica, sendo o país, até hoje, um dos 

mais tradicionais redutos da fé católica. Por outro lado, a cena lorquiana 

não trata de um catolicismo institucional – isto é, da representação de 

códigos culturais específicos de uma determinada religião – mas dá conta 

da metaforização, da materialização simbólica de elementos católicos que 

demonstram, na prática religiosa, a vivência espiritual de um povo 

(CASTRO FILHO, 2009, p. 162). 

 

 A religiosidade do povo andaluz ultrapassa a dimensão do cristianismo e da doutrina 

católica. Desta forma, observamos uma mescla das diretrizes religiosas orientadas pelo Vaticano, 

com uma forma de cristianismo rústico, bem como a mescla da cultura sagrada com a cultura pagã. 

Neste sentido, Castro Filho afirma: 

 

Assim, a relação que as personagens de García Lorca, especialmente nas 

peças aqui privilegiadas, estabelecem com a prática da fé, ultrapassa a 

dimensão da doutrina cristã e aponta para o sentimento de religiosidade 

quase que inato ao ser humano. Trata-se, portanto, de um catolicismo 

popular, bastante próximo ao que também vivenciamos no interior do 

Brasil, em especial ao Nordeste, onde as diretrizes religiosas ditadas pelo 

Vaticano são absorvidas e mescladas a inúmeras outras referências 

culturais, fundindo, de forma sincrética, o sagrado e o profano, o católico 

e o pagão (CASTRO FILHO, 2009, p. 162-163). 

 

 Esse inatismo religioso do povo andaluz deriva-se da relação da espiritualização do homem 

com a natureza e a terra, assim como enfatizado na Teoria da Andaluzia, de Ortega y Gasset. No 

drama lorquiano, constatamos a presença de um hibridismo religioso e sagrado que mescla o 

sagrado e o profano, o católico e o pagão. Como destacado por Castro Filho, essa hibridização 

cultural e sagrada pode ser observada no Nordeste do Brasil e, em especial, em cidades mais 

interioranas, onde o vínculo do homem com a natureza é marcadamente afetuoso e espiritual. Como 

podemos notar na citação a seguir, Castro Filho apresenta uma reflexão sobre a importância dessa 

análise do sincretismo religioso para a compreensão do trágico no teatro de García Lorca. 
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Mas que sentido faz perceber o sincretismo religioso para a compreensão 

do trágico no teatro de Federico García Lorca? Ora, a manifestação popular 

do catolicismo, representada com destaque em Yerma, caminha em direção 

contrária à afirmação da subjetividade alavancada pelo drama europeu, 

recuperando, em alguma medida, a dimensão arcaica do rito, na qual se 

encontra uma das matrizes do trágico (CASTRO FILHO, 2009, p. 163). 

 

Ao tecer essa análise do trágico no teatro lorquiano, Castro Filho argumenta que a 

sacralidade atávica do povo andaluz nos remete à dimensão arcaica do rito das tragédias gregas. 

Nesta perspectiva, podemos observar nitidamente esse retorno à dimensão coletiva do homem 

grego através da presença do coro nas peças de Lorca. Em Yerma, por exemplo, temos o coro das 

lavadeiras que anunciam o destino das personagens na peça, como uma espécie de retorno à esfera 

do sagrado presa à condição pública do homem. Analisa Castro Filho: 

 

Se o drama moderno aposta todas as suas fichas na investigação da 

subjetividade, pensada à luz da interioridade psíquica, a tragicidade 

proposta pelo teatro lorquiano aponta para a percepção de qualidades 

outras da natureza humana, trazendo à tona o que ainda nos resta de espírito 

coletivo e que diz respeito às heranças culturais advindas de nossos mais 

longínquos antepassados, mesmo que tais heranças tenham, 

aparentemente, se perdido nas profundezas de nosso esquecimento 

(CASTRO FILHO, 2009, p. 163). 

 

 Quando Lorca utiliza-se do coro nas suas tragédias, ele remonta à dimensão arcaica do rito 

das tragédias gregas. O dramaturgo pretendia criar tragédias andaluzas, mediante a teatralização 

dos costumes e crenças do povo andaluz. Neste sentido, comenta Castro Filho: 

 

Ao trazer à cena moderna um coro cuja ancestralidade remonta, no 

mínimo, ao século V a.C., o teatro de García Lorca levanta, de imediato, 

questões acerca da potencialidade trágica do mundo moderno. Isto é, 

García Lorca questiona junto ao espectador de seu tempo (e, por 

conseguinte, de nosso tempo, uma vez que sua obra frequenta 

permanentemente a cena contemporânea) se é possível mantermos com o 

teatro uma relação que, de algum modo, se assemelhe ao que o espectador 

grego vivenciou diante da tragédia ática (CASTRO FILHO, 2009, p. 150-

151). 

 

 Como uma forma de retratar a Andaluzia da primeira metade do século XX, Lorca põe em 

cena uma coletividade social por meio do coro. Assim, o dramaturgo enfatiza as funções sociais 

que as personagens destes coros exercem, representando fielmente a Andaluzia desta época, por 

meio da natureza pública das atividades sociais, como no caso das lavadeiras em Yerma. 
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 As personagens de Bodas de Sangre, Yerma e La Casa de Bernarda Alba, ao mesmo tempo 

em que conviviam com as demandas capitalistas da era moderna, conviviam diretamente com os 

mitos, pois são presas tanto a forças individuais, no sentido da subjetividade humana moderna, 

quanto a forças inexoráveis, próprias da sacralidade de povos arcaicos. Nesta perspectiva, Castro 

Filho destaca: 

  

Pode-se verificar, na abordagem que Lorca realiza do catolicismo em sua 

trilogia trágica, a presença de ambiguidades que, ao retomar a problemática 

relação entre o humano e o sagrado, caracterizam aspectos modernos da 

tragicidade. De um lado, temos a religiosidade, no âmbito popular, 

apresentada em suas manifestações mais genuínas – desinstitucionalizadas, 

portanto –, representando, assim, não os preceitos de uma crença em 

específico, mas o legítimo sentimento de religiosidade de um povo. De 

outro, a relação dos heróis e heroínas lorquianos com a fé aponta, trama a 

trama, para traumáticos desfechos, uma vez que justo onde a protagonista 

espera encontrar consolo, alento ao seu sofrimento individual – 

respondendo, então à sua questão existencial –, é onde ela se depara com o 

vazio, descobrindo-se, repentinamente, na mais profunda das solidões 

(CASTRO FILHO, 2009, p. 163-164). 

 

 Nas peças em estudo, analisamos, de um lado, uma sacralidade primitiva do povo andaluz, 

o que acentua a religiosidade e a espiritualidade das personagens e, de outro lado, os conflitos 

existenciais e individuais das personagens. Assim, analisamos que os dramas lorquianos em estudo 

são configurados como tragédias modernas, pois põem em evidência dramas sociais, mediante a 

subjetividade e fatalidade dos dramas interiores das personagens destas peças. 

  Cabe destacar que o trágico nesta trilogia lorquiana ultrapassa a dimensão dos conflitos 

individuais das personagens, pondo em evidência uma coletividade social. Lorca, a partir da ideia 

de coletividade, busca o que há de universal na experiência trágica. Desta forma, podemos 

observar, nesta trilogia, a composição de tragédias fatalísticas que destacam dogmas religiosos, 

temas tabus e regras de conduta social, por meio da relação conflituosa que se estabelece entre o 

contexto social andaluz das peças com os anseios e desejos das personagens, assim como da 

inescapabilidade do destino. 

  Realizadas essas discussões em torno das características da cultura andaluza e da 

sacralidade e religiosidade presentes nas peças que compõem nosso corpus de investigação, 

faremos, no próximo capítulo, uma análise do trágico enquanto conceito filosófico e da tragédia 

enquanto forma artística. 
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Ora não venhas solerte Odisseu, consolar-me da 
morte, pois preferiria viver empregado em 
trabalhos do campo sob um senhor sem 
recursos, ou mesmo de parcos haveres, a 
dominar deste modo nos mortos aqui 
consumidos. 

(HOMERO, 1997, p. 127)4 
 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

DA TRAGÉDIA AO DRAMA SOCIAL: 

PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

 

 

Atribuir um conceito ao trágico é algo muito complexo, já que existem diferentes usos e 

significações diversas do conceito ao longo dos séculos. Terry Eagleton (2013) afirma que 

geralmente associamos o trágico a algo “muito triste”, o que é simplório e incompleto para uma 

análise da relação entre o trágico e a tragédia através dos tempos. Não obstante, Eagleton (2013, p. 

25) afirma que “nenhuma definição de tragédia mais elaborada do que ‘muito triste’ jamais 

funcionou”. O trágico, em sua essência, como abstração, se caracteriza como uma condição 

humana que envolve dor, sofrimento e morte. Sandra Luna (2012), afirma: 

 

Custa-nos apreender o trágico em sua essência, como abstração. Condição 

humana que marca a ferro e fogo a dor e o sofrimento na experiência de existir, o 

enigma da tragicidade permanece como grande desafio conceitual, impassível aos 

mais veneráveis esforços de compreensão racional empreendidos pelos homens 

através dos séculos. Não surpreende que o trágico tenha encontrado uma 

comovente e convincente via de expressão enquanto categoria estética, 

alimentando, desde os primórdios da civilização, variadas formas de 

representação artística (LUNA, 2012, p. 19). 

 

O trágico sempre exerceu um grande fascínio na humanidade, em virtude de sua 

incompreensão e mistério. Muitas religiões ocidentais e orientais, assim como filósofos idealistas, 

tentaram fornecer as mais diversas significações para o fenômeno da tragicidade, através de 

explicações racionalistas que aliviassem a angústia e a ansiedade diante da morte e do sofrimento 

humano. Luna (2012) argumenta: 

                                                           
4 HOMERO. Odisseia. Trad. Carlos A. Nunes. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997. 
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A estranha sedução que exerce a tragicidade como tema a ser representado, 

relatado, perquerido, parece advir do mistério mesmo que o envolve. Isto porque 

nem só de dor e sofrimento se faz um episódio trágico. Desafiando a lógica da 

causalidade, um acontecimento funesto parecerá tão mais trágico quanto mais 

incompreensível, inaceitável, absurdo, resistente à compreensão humana, seja 

porque imotivado, inesperado ou imerecido. Não raramente, na arte como na vida, 

esse componente de incongruência em relação à racionalidade revela-se efetivo o 

suficiente para emprestar tragicidade a fatos desastrosos não necessariamente 

resultantes em morte. Assim é que incidências de loucura, acidentes, doenças 

graves, conflitos existenciais ou sociais embargando a vida de pessoas jovens ou 

bem sucedidas podem sugerir mais efetividade trágica do que, por exemplo, a 

morte de um ancião que definha em seu leito. Esta aparecerá menos fatalística, 

porquanto mais compatível com a ordem “natural” da vida, à qual então se apela 

para satisfazer, ainda que obliquamente, aos parâmetros de causa e efeito que 

regem o pensamento racionalista (LUNA, 2012, p. 19). 

 

Como exposto na citação, Sandra Luna (2012) afirma que, além da dor e do sofrimento 

implicados em um acontecimento trágico, observa-se que o fato de ser o trágico causador de 

perplexidade, justamente por ser imotivado, imerecido ou inesperado, não apenas acentua o pathos, 

mas também desafia a lógica da causalidade. Assim, o trágico, segundo a autora, permeia e 

atormenta a existência humana, alimentando a filosofia e a religião, assim como a “indústria do 

trágico”, dada sua sedução temática e conteudística. Sandra Luna afirma: 

 

Medo da dor incompreensível, no limite, medo da morte, o fato é que a angústia 

do trágico permeia a existência humana, distendendo-se para aquém e para além 

da nossa viagem rumo ao desconhecido. Aquém da morte, a angústia do trágico 

impregna a vida, produzindo os mais variados signos da ansiedade dos homens 

diante do enigmático sentido da sua existência e imprevisível finitude, 

pressionados que somos por uma incômoda e inamovível inconsistência em 

relação ao destino humano – a certeza do fim incerto. Além da morte, a essência 

do trágico se prolonga na dor e no sofrimento provocados pela ausência do ser, 

pela perda da existência. É o que poderíamos chamar de “efeito trágico”, a 

lutuosidade que se instala com o processo de transposição para o além (LUNA, 

2012, p. 20). 

 

Conforme Luna, seja pela angústia diante o desconhecido ou, até mesmo, por meio da dor 

e do sofrimento implicados na perda da existência, o fato é o que o trágico, tanto aquém quanto 

além da morte, permeia a vida humana. Sandra Luna (2012), ao investigar a relação do trágico com 

a tragédia, analisa que os gregos dedicaram o gênero tragédia ao tratamento do trágico. Luna 

investiga os parâmetros formais que enquadraram o trágico na tragédia, a partir de um processo 

lógico e racionalista, mediante um retorno às origens desse gênero. Luna ressalta: 

 



63 

 

Originada na Grécia Antiga, a tragédia atingiu seu apogeu no século V a.C., 

projetando, a partir dos festivais religiosos nos quais eram representadas as peças, 

uma aura grandiosa o suficiente para irradiar sua influência aos poetas latinos que, 

por sua vez, haveriam de transmitir os fundamentos dessa arte para a 

modernidade. É fato que entre a Antiguidade clássica e o conhecimento da 

tragédia pelo mundo moderno há distorções severas na concepção do trágico, mas 

é igualmente certo que a tragédia de ontem como o drama de hoje gravitam em 

torno dessa preocupação humana com a sua dimensão existencial. Sejam os 

personagens trágicos heróis míticos, semideuses, reis ou pessoas comuns, gente 

como a gente, sublinhando a dramatização de suas dores estende-se a tentativa do 

poeta de apreender, senão de compreender o trágico (LUNA, 2012, p. 21). 

 

Neste sentido, diante destas considerações, julgamos importante ressaltar que, neste 

trabalho, analisamos o trágico em seus enquadramentos estético-formais na tragédia, apresentando 

algumas noções que enquadram o conceito nessa vertente filosófica apenas à guisa de introdução, 

nosso foco devendo sempre recair não sobre o trágico, mas sobre a poética da tragédia. Peter Szondi 

(2004), ao analisar o tratamento dado ao trágico ao longo dos séculos, afirma que, desde 

Aristóteles, existe uma poética da tragédia e, somente a partir de Schelling, uma filosofia do 

trágico: 

 

Desde Aristóteles há uma poética da tragédia; apenas desde Schelling, uma 

filosofia do trágico. Sendo um ensinamento acerca da criação poética, o escrito de 

Aristóteles pretende determinar os elementos da arte trágica; seu objeto é a 

tragédia, não a ideia de tragédia. Mesmo quando vai além da obra de arte concreta, 

ao perguntar pela origem e pelo efeito da tragédia, a Poética permanece empírica 

em sua doutrina da alma, e as considerações feitas – a do impulso de imitação 

como origem da arte e da catarse como efeito da tragédia – não têm sentido em si 

mesmas, mas em sua significação para a poesia, cujas leis podem ser derivadas a 

partir dessas constatações (SZONDI, 2004, p. 23). 

 

Szondi destaca que mesmo a poética do período moderno teve como base a obra aristotélica. 

Para o autor, somente no final do século XVIII observou-se uma transição da teoria aristotélica 

acerca de formas artísticas atemporais para uma verdadeira reflexão filosófica sobre conteúdos 

determinados historicamente. Assim, analisamos que muitas categorias teorizadas na Poética de 

Aristóteles foram e são fundamentais para a compreensão dos gêneros literários e, principalmente, 

para o estudo da tragédia e da teoria do drama.  

Sandra Luna (2012) defende que a tragédia, enquanto forma artística, desde sua origem na 

Grécia antiga, já apontava para uma estrutura lógico-formal baseada em esquemas racionalistas: 

 

A liberdade interpretativa dos poetas na representação dos mitos, a 

experimentação sofística da linguagem, as estratégias poéticas auto-reflexivas, a 

inserção do humor nas tramas trágicas, a luta dos tragediógrafos no sentido da 

atribuição de sentido histórico à ação mítica, a utilização do coro como estratégia 
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manipuladora nos processos de produção e recepção, tudo isso convergia para 

emprestar à tragédia grega um sentido muito especial de composição artística 

consciente, racionalista, na acepção grega mesmo de techné, isto é, de uma arte 

que exige cálculo, manejo, estratagemas, assim como a medicina ou a navegação 

(LUNA, 2012, p. 384). 

 

Analisamos que a tragédia, desde sua origem, parte de uma estrutura racionalista, 

moldando-se a determinadas estruturas lógicas para alcançar seu efeito, com o intuito de provocar, 

através do excesso, o alívio do terror e da piedade, ou seja, a katharsis. Para alcançar o efeito 

trágico próprio das tragédias, os tragediógrafos deveriam conceber a tragédia como uma arte que 

exige empenho e manejo de quem a manipula, como uma arte que exige cálculo e boas estratégias. 

Aristóteles (1991b), na Poética, formulou uma teorização em que aborda o conceito de ação 

trágica como a parte mais importante da tragédia, teorizando as bases conceituais sobre a 

composição de uma tragédia “perfeita”, a partir de uma distinção entre a tragédia e a epopeia, bem 

como entre suas partes fundamentais. Aristóteles, neste livro, apresenta uma análise dos gêneros 

literários mediante suas semelhanças e seus elementos distintivos, tendo como base o conceito de 

mimesis. Szondi argumenta: 

 

A poética da época moderna baseia-se essencialmente na obra de Aristóteles; sua 

história é a história da recepção dessa obra. E tal história pode ser compreendida 

como adoção, ampliação e sistematização da Poética, ou até como compreensão 

equivocada ou como crítica. Sobretudo as prescrições acerca da completude e da 

extensão da trama desempenharam um papel particularmente importante na 

doutrina clássica das três unidades e em sua correção por Lessing. O mesmo vale 

para a doutrina do medo e da compaixão, cujas numerosas e contraditórias 

interpretações levam a uma poética histórica da tragédia (SZONDI, 2004, p. 23). 

 

Como exposto na citação, muitos tragediógrafos e críticos literários adotaram, ao longo dos 

tempos, a Poética de Aristóteles como um modelo ideal a ser seguido para a composição de 

tragédias perfeitas, centrando-se na composição dos elementos formais constituintes da tragédia, 

algumas vezes rechaçando ressignificações, outras vezes propondo novas configurações impostas 

pelo tempo à arte da tragédia. 

Quanto à filosofia do trágico, Szondi afirma que esta surgiu no final do século XVIII. Por 

meio da análise das tragédias, os filósofos buscavam extrair uma conceituação para o trágico, 

mediante sua história e estrutura dialética. Szondi argumenta: 

 

Dessa poderosa zona de influência de Aristóteles, que não possui fronteiras 

nacionais ou temporais, sobressai como uma ilha a filosofia do trágico. Fundada 

por Schelling de maneira inteiramente não-programática, ela atravessa o 
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pensamento dos períodos idealista e pós-idealista, assumindo sempre uma nova 

forma (SZONDI, 2004, p. 24). 

 

Segundo Szondi, a filosofia do trágico foi fundada por Schelling no final do século XVIII, 

tendo como base uma filosofia da arte de caráter histórico. Assim, Szondi (2004), no livro Ensaio 

Sobre o Trágico, tece uma análise sobre reflexões filosóficas de doze autores (Schelling, Hördelin, 

Hegel, Solger, Goethe, Schopenhauer, Vischer, Kierkegaard, Hebbel, Nietzsche, Simmel e 

Scheler), tendo por objetivo elucidar um conceito geral do trágico, mediante uma tradição 

historicista e dialética da arte. Assim, este período é marcado pela transição da análise de uma 

poética normativa, preestabelecida e atemporal dos gêneros literários, para a análise de uma poética 

especulativa, em que os gêneros literários são pensados a partir da sua própria história e dos 

contextos de produção de cada época. 

Szondi (2004) afirma que a filosofia do trágico é um tema da filosofia alemã. No entanto, 

ressalta que nesta filosofia deve-se incluir o dinamarquês Kierkegaard e o espanhol Miguel de 

Unamuno, diante da importância das suas ideias e teorias relativas à filosofia do trágico. Szondi 

analisa, por exemplo, que o conceito do trágico para Schelling relaciona-se ao conflito entre a 

liberdade e a necessidade: 

 

Muitas vezes se perguntou como a razão grega podia suportar as contradições de 

sua tragédia. Um mortal, destinado pela fatalidade a ser um criminoso, lutando 

contra a fatalidade e no entanto terrivelmente castigado pelo crime que foi obra 

do destino! O fundamento dessa contradição, aquilo que a tornava suportável, 

encontrava-se em um nível mais profundo do que onde a procuraram, encontrava-

se no conflito da liberdade humana com o poder do mundo objetivo, em que o 

mortal, sendo aquele poder um poder superior – um fatum –, tinha 

necessariamente que sucumbir, e, no entanto, por não ter sucumbido sem luta, 

precisava ser punido, apesar de ter tão-somente sucumbido ao poder superior do 

destino, era um reconhecimento da liberdade humana, uma honra concedida à 

liberdade. A tragédia grega honrava a liberdade humana ao fazer seu herói lutar 

contra o poder superior do destino: para não ultrapassar os limites da arte, tinha 

de fazê-lo sucumbir, mas para também reparar essa humilhação da liberdade 

humana imposta pela arte, tinha de fazê-lo expiar – mesmo que através do crime 

perpetrado pelo destino... Foi grande pensamento suportar voluntariamente 

mesmo a punição por um crime inevitável, a fim de, pela perda da própria 

liberdade, provar justamente essa liberdade e perecer com uma declaração de 

vontade livre (SCHELLING5, 1914, p. 81ss., apud SZONDI, 2004, p. 29). 

 

Conforme Szondi, a partir desta interpretação de Schelling da peça Édipo Rei de Sófocles, 

observa-se que a história relativa à teoria do trágico dedica sua atenção para o próprio fenômeno 

do trágico e não mais para o efeito da tragédia. Schelling parte da ideia de que a vontade de 

                                                           
5 F. W. J. SCHELLING. Briefe über Dogmatismus und Kritizismus (Cartas sobre Dogmatismo e Criticismo), 1914.  
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liberdade é a essência do “Eu”. Segundo Schelling, o conflito entre a liberdade e a necessidade 

somente existe quando a necessidade desafia e mina a vontade do herói trágico. Assim, por meio 

de um fenômeno dialético, o herói trágico, conforme Schelling, é, ao mesmo tempo, vencedor e 

vencido, pois a liberdade da vontade do herói trágico torna-se, neste processo, sua própria 

adversária. Podemos analisar: 

 

O essencial da tragédia é... um conflito real entre a liberdade no sujeito e a 

necessidade, como necessidade objetiva. Esse conflito não termina com a derrota 

de uma ou de outra, mas pelo fato de ambas aparecerem indiferentemente como 

vencedoras e vencidas (SCHELLING6, 1856-61, p. 693, apud SZONDI, 2004, p. 

31). 

 

Outro conceito do trágico analisado por Szondi é o de Goethe. O trágico, conforme Goethe, 

encontra-se vinculado à ideia de uma ação irreconciliável. Podemos constatar: 

 

Assim, Goethe reconhece como essencial ao trágico um traço que o sistema 

idealista de Schelling e até o de Hegel ocultam, mas que lhe causa grande 

estranheza: o fato de que o conflito trágico “não permite nenhuma solução” 

(SZONDI, 2004, p. 48). 

 

Podemos observar, de acordo com Goethe, que o trágico não permite nenhuma solução para 

o herói, caracterizando-se por sua natureza irreparável, como um conflito cerrado, assim como 

destacou posteriormente Albin Lesky (1996). Para Goethe, quando o motivo que originou o trágico 

desaparece, este não existe mais, pois “todo o trágico baseia-se em uma oposição irreconciliável 

[unausgleichung]. Assim que surge ou se torna possível uma reconciliação [Ausgleichung], desaparece o 

trágico” (GOETHE7, 1956, p. 118, apud SZONDI, 2004, p. 48). De acordo com Szondi: 

 

Para Goethe, é essencial que o conflito não se dê primordialmente entre o herói 

trágico e o mundo exterior, nem tenha suas raízes na supremacia do divino ou no 

destino, pois “ohne Zeus und Fatum, spricht mein Mund,/ Ging Agamemmon, ging 

Achill zugrund” [“Sem Zeus e sem fatum, fala minha boca,/ Tanto Agamenon 

quanto Aquiles pereceram”] (SZONDI, 2004, p. 49). 

 

Como observado na citação, é importante ressaltar que o conflito trágico, conforme Goethe, 

não se estabelece entre o herói trágico e o mundo exterior, no entanto, o conflito se estabelece no 

herói trágico, que se confronta consigo mesmo, mediante uma oposição irreconciliável. Além dessa 

                                                           
6 F. W. J. SCHELLING. Philosophie der Kunst (Filosofia da Arte), parte I, v. 5, 1856-61. 
7 Unterhaltungen mit Goethe (Conversações com Goethe), org. Ernest Grumach, 1956. 
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concepção sobre o trágico como uma ação irreconciliável, Goethe apresenta outra definição do 

trágico que parte da ideia de partida. Szondi argumenta: 

 

O significado que a despedida tem para Goethe pode ser medido a partir da 

importância que o presente e o instante assumem em sua poesia, sem falar nas 

obras cujo tema central é a partida. Goethe pode considerar como motivação de 

todas as situações trágicas o ato de partir porque percebia a sua estrutura dialética. 

A despedida é unidade, cujo único tema é a divisão; é proximidade que só tem 

diante dos olhos a distância, que aspira pela distância mesmo quando a odeia; é 

ligação consumada pela própria separação, sua morte, como partida (SZONDI, 

2004, p. 51). 

 

Essa ideia de partida, para Goethe, diz respeito a um chamado que o herói recebe para 

realizar alguma ação, isto é, a partida pode ser interpretada como uma espécie de convite para uma 

ação que conduzirá o herói ao trágico. Por exemplo, na peça Édipo Rei, de Sófocles, Édipo precisa 

encontrar o assassino de Laio, seu pai, como convite à ação trágica, da mesma forma, em Hamlet, 

de Shakespeare, o protagonista tem como motivação vingar o assassinato do pai. Assim se dá em 

Bodas de Sangre: ao fugir do seu próprio casamento, a Novia está atendendo a um chamado para 

partir, entregando-se ao amor que sente por Leonardo. 

Outra definição relevante do trágico que Szondi apresenta nesse livro é a de Schopenhauer. 

O mundo, para o filósofo, somente existe como representação da vontade. Assim, a vontade para 

Schopenhauer faz mover o mundo e se configura como um fenômeno de caráter irracional e 

instintivo, objetivando-se e, também, negando-se de diferentes formas. Assim, para Schopenhauer, 

o trágico se configura como um processo de autossupressão daquilo que constitui o mundo. 

Podemos observar: 

 

É o antagonismo da vontade consigo mesma que entra em cena aqui [na tragédia], 

desdobrando da maneira mais completa, com todo o pavor desse conflito, no mais 

alto grau de sua objetividade [Objektität]. Esse antagonismo torna-se visível no 

sofrimento da humanidade que é produzido, em parte, pelo acaso e pelo erro, que 

aparecem como dominadores do mundo, personificados como o destino em sua 

perfídia, quase com a aparência de uma vontade deliberada. Por outro lado, esse 

antagonismo também é produzido pela própria humanidade, pelo entrecruzamento 

dos esforções voluntários dos indivíduos, por meio da maldade e da tolice da 

maioria. É uma única vontade que vive e aparece em todos eles, mas as suas 

manifestações lutam entre si e se despedaçam mutuamente. ...Tudo o que é 

trágico, não importa a forma como apareça, recebe o seu característico impulso 

para o sublime como o despontar do conhecimento de que o mundo e a vida não 

podem oferecer nenhum prazer verdadeiro, portanto não são dignos de nossa 

feição. Nisso consiste o espírito trágico: ele nos leva, assim, à resignação 

(SCHOPENHAUER8, 1938, p. 298s, apud SZONDI, 2004, p. 52). 

                                                           
8 Arthur SCHOPENHAUER. Sämtliche Werke (Obras Completas), org. Arthur Hübscher, 1938, v. 2, p. 298s, v. 3, p. 

495. 
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Szondi reflete: 

 

Assim, o processo de objetivação e de autoconhecimento culmina no homem e na 

arte. Sob esses dois pontos de vista, a apresentação que Schopenhauer faz da 

tragédia (quer se dêem entre homem e fatalidade ou entre homem e homem), 

Schopenhauer enxerga a luta das diversas manifestações da vontade umas com as 

outras, portanto a luta da vontade contra si mesma (SZONDI, 2004, p. 53). 

 

Podemos analisar que a ideia de Schopenhauer sobre o trágico gravita em torno de uma 

ideia negativista do mundo, em que os homens são considerados seres amplamente egoístas. O 

filósofo analisa que, em sua essência, o mundo contém algo de irracional e demoníaco. Assim, 

partindo da ideia que os seres humanos carregam consigo essa característica egoísta e demoníaca 

é somente a partir da negação da vontade que estes revelam sua superioridade, ao abdicar dos seus 

interesses e paixões em prol da humanidade. Como isso, em geral, não se dá, o trágico irrompe nas 

contradições da vontade insaciável, potência que, ao se afirmar sem limites, pode deflagrar sua 

auto-destruição, ou esfacelar-se no choque com as vontades alheias objetivadas no curso das ações. 

Por meio das análises interpretativas do trágico que constituem as propostas destes autores, 

percebemos a preocupação dos filósofos em buscar explicações racionalistas para o fenômeno da 

tragicidade em diferentes momentos históricos, em virtude do medo e fascínio que a temática 

desperta nos seres humanos, seja enquadrando o trágico na tragédia, como fizeram os gregos, seja 

por meio da filosofia do trágico, assim como fizeram os filósofos idealistas alemães. Neste sentido, 

pensando nesta relação entre o trágico e a tragédia, bem como na “forma geral” da tragédia e nos 

processos de ressignificações e modificações que a tragédia sofreu com o passar dos séculos, 

analisamos, inicialmente, a Poética de Aristóteles, tendo como parâmetro a tragédia enquanto 

forma artística lógico-racional para, posteriormente, compreendermos noções teorizadas por Hegel 

e outros teóricos, cujas formulações incidiram sobre as bases do drama moderno. Adiante, ainda 

neste capítulo, refletimos sobre os debates que envolvem a problemática em torno da possibilidade 

da tragédia em tempos modernos a partir das discussões teóricas de Peter Szondi, George Steiner, 

Raymond Williams, Terry Eagleton, Sandra Luna, entre outros autores.  
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2.1 A Poética Aristotélica e a “Forma Geral” da Tragédia 

 

 

Dentre dos conceitos apresentados na Poética, Aristóteles pondera, inicialmente, sobre as 

diferenças entre os discursos poéticos, filosóficos e históricos. Ao diferenciar os discursos 

históricos dos discursos poéticos, Aristóteles analisa que a história baseia-se em fatos empíricos. 

Ao seu ver, o discurso histórico pode ser considerado menos filosófico e elevado que o discurso 

poético, pois apresenta registros factuais. Por outro lado, o discurso poético, objeto de análise deste 

trabalho, baseia-se na ideia de ação, ou seja, imita ações humanas sob perspectivas verossímeis, 

hipotéticas e prováveis, mas que não são necessariamente empíricas. Não compete ao poeta narrar 

ou dramatizar exatamente o que aconteceu, mas o que poderia ter sucedido. Dessa forma, o mais 

importante no discurso poético não são os fatos propriamente ditos, mas sua estruturação. 

No primeiro capítulo da Poética Aristóteles analisa o conceito de mimesis. Para Aristóteles, 

a mimesis é a imitação de uma ação. Este conceito é importante para a compreensão do drama como 

arte mimética e para a definição da natureza fundamental de todas as artes conforme os meios, os 

objetos e os modos de imitação. Segundo as palavras do filósofo: 

 

A epopéia, a tragédia, assim como a poesia ditirâmbica e a maior parte da aulética 

e da citarística, todas são, em geral, imitações. Diferem, porém, umas das outras, 

por três aspectos: ou porque imitam por meios diversos, ou porque imitam objetos 

diversos ou porque imitam por modos diversos e não da mesma maneira 

(ARISTÓTELES, 1991b, p. 201). 

 

Conforme Aristóteles, a mimesis é um fator inerente a todas as artes. Assim, para o filósofo, 

a epopeia, a tragédia e a lírica são artes imitativas, que se diferenciam, por exemplo, pela utilização 

do ritmo, da linguagem, da temática, do metro e da harmonia. Fernando Santoro (2006) analisa: 

 

Se a obra de arte educa e instrui, isto é uma conseqüência do prazer que o homem 

sente na imitação e na representação em geral, não é propriamente uma finalidade 

mas uma utilidade adjacente ou coincidente. A prova disto é que, se fazemos a 

obra de arte pensando somente em instruir, corremos sério risco de não cuidar da 

expressão da beleza e, por isso mesmo, de nem agradar e nem tampouco instruir; 

mas se buscamos fazer a obra realmente bela, na perfeição do que quer exprimir, 

por si mesma ela gera prazer e também o saber no reconhecimento. De modo que 

o homem se compraz na representação e na expressão, das quais decorre como 

conseqüência uma experiência de aprendizagem. Está na natureza do homem o 

caráter mimético, por isso ele representa o mundo e tem linguagem, por isso ele 

se compraz em conhecer e reconhecer, em experimentar e saborear as diferenças 

do real (SANTORO, 2006, p. 86). 

  



70 

 

Neste sentido, Aristóteles considera que a imitação é congênita aos homens, pois os seres 

humanos têm uma tendência natural para imitar desde os seus primeiros anos de vida. Pela 

imitação, diz Aristóteles, os homens adquirem seus primeiros conhecimentos. Segundo o filósofo, 

a imitação, além de proporcionar conhecimento, proporciona também deleite, visto que os homens 

sentem prazer com o imitado. Essa capacidade imitativa distingue os seres humanos dos demais 

seres da natureza, sendo, os humanos, dentre todos os animais, os mais imitadores.  

Para Aristóteles, a mimesis artística encontra-se ancorada nos princípios da verossimilhança 

e da necessidade, configurando-se como o lugar do verdadeiro conhecimento e, por conseguinte, 

da representação. Esses conceitos são importantes, pois, ao analisar a composição de uma obra 

literária, devemos levar em consideração a habilidade criativa e linguística dos escritores, posto 

que os conceitos de verossimilhança e necessidade centram-se nas possibilidades simbólicas 

concernentes aos seres humanos e à história e, não necessariamente, a sua correspondência direta 

com o real. 

No segundo capítulo da Poética, Aristóteles encontra-se preocupado em estabelecer 

diferenças entre os domínios da arte imitativa, distinguindo os processos de imitação conforme os 

meios, os objetos e os modos.  Assim, Aristóteles analisa: 

 

Mas, como os imitadores imitam homens que praticam alguma ação, e estes, 

necessariamente, são indivíduos de elevada ou de baixa índole (porque a 

variedade dos caracteres só se encontra nessas diferenças [e, quando a caráter, 

todos os homens se distinguem pelo vício ou pela virtude]), necessariamente 

também sucederá que os poetas imitam homens melhores, piores ou iguais a nós, 

como o fazem os pintores: Polignoto representava os homens superiores; Pauson, 

inferiores; Dionísio representava-os semelhantes a nós (ARISTÓTELES, 1991b, 

p. 202). 

 

   Tendo como base essa citação, constatamos que as tragédias e as epopeias representam 

ações de homens “melhores” do que os humanos “comuns”. Segundo Aristóteles, a tragédia e 

epopeia imitam ações de personagens elevadas, utilizando-se, para isto, de linguagem ornada. As 

comédias, por outro lado, representam ações de homens “comuns”. Assim, as comédias imitam 

ações de temáticas ordinárias, utilizando-se de linguagem simples, sem ornamentos. Além disso, é 

importante destacarmos que, enquanto as máscaras da tragédia denotam terror e sofrimento, as 

máscaras das comédias são feias e disformes, evidenciando os vícios e os maus costumes das 

personagens cômicas.  

 Outra distinção feita por Aristóteles refere-se aos modos de imitação, afirmando que podem 

ser narrativos, mistos ou dramáticos: 
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Há ainda uma terceira diferença entre as espécies [de poesias] imitativas, a qual 

consiste no modo como efetua a imitação. Efetivamente, com os mesmos meios 

pode um poeta imitar os mesmos objetos, quer na forma narrativa (assumindo a 

personalidade de outros, como faz Homero, ou na própria pessoa, sem mudar 

nunca), quer mediante todas as pessoas imitadas, operando e agindo elas mesmas. 

Consiste pois a imitação nestas três diferenças, como ao princípio dissemos - a 

saber: segundo os meios, os objetos e os modos. Por isso, num sentido, é a 

imitação de Sófocles a mesma que a de Homero, porque ambos imitam pessoas 

de caráter elevado: e, noutro sentido, é a mesma que a de Aristófanes, pois ambos 

imitam pessoas que agem e que obram diretamente. 

Daí o sustentarem alguns que tais composições se denominam dramas, pelo fato 

de se imitarem agentes [dróntas] (ARISTÓTELES, 1991b, p. 203). 

 

A distinção entre o modo mimético narrativo e o modo mimético dramático encontra-se 

centrada no fato de que, no primeiro modo, os poetas realizam a mimesis por meio de narrativas. 

Já no segundo modo, efetuam a mimesis através de dramatizações de ações, por meio de atores em 

cena. Dessa forma, a tragédia, por ser uma arte dramática e do presente, efetua a imitação mediante 

a utilização de atores. Já a epopeia, por ser uma arte narrativa, utiliza-se da figura de um narrador, 

seja este como personagem da trama ou como um terceiro, que não participa da trama. Eudoro de 

Souza, analisando a Poética de Aristóteles, apresenta uma reflexão quanto aos modos de imitação: 

 

Mas, quanto ao modo de imitar, todas as espécies se agrupam em duas grandes 

divisões, conforme a imitação se realiza mediante narrativa ou mediante actores, 

isto é, narrando o poeta os acontecimentos, seja na própria pessoa, seja por 

intermédio de outras, ou representando as personagens a acção e agindo elas 

mesmas. Fica, portanto, determinada a matéria a tratar: por um lado, a epopeia 

(narrativa), por outro lado, a tragédia e a comédia (dramáticas) (SOUZA apud 

ARISTÓTELES, 2003, p. 36). 

 

Nesta perspectiva, estabelecidas estas considerações sobre o conceito de mimesis, 

Aristóteles tece uma análise comparativa entre a tragédia, a epopeia e a comédia, centrando-se na 

definição e composição das distintas partes de uma tragédia, eixo significativo do nosso corpus de 

análise.  

Segundo Aristóteles (1991b), a tragédia é uma arte completa e de certa extensão, que imita 

ações de caráter elevado, versando sobre temáticas graves e sérias. A tragédia deve possuir uma 

linguagem ornamentada, já que imita ações de personagens elevadas. Conforme Aristóteles, a 

tragédia é: 

 

[...] imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extensão, em 

linguagem ornamentada e com várias espécies de ornamentos distribuídas pelas 

diversas partes [do drama], [imitação que se efetua] não por narrativa, mas 

mediante atores, e que, suscitando o “terror e a piedade, tem por efeito a 

purificação dessas emoções” (ARISTÓTELES, 1991b, p. 205). 
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Como nossa análise está centrada na tragédia, é importante destacarmos que, para 

Aristóteles, ela é, necessariamente, uma imitação de uma ação. Eudoro de Souza (2003) analisa 

essa passagem da seguinte maneira: 

 

A segunda parte é justamente dedicada ao estudo da tragédia e à comparação dos 

gêneros trágico e épico. Começa por dar a famosa definição: “é, pois, a tragédia 

imitação de uma acção austera...” (c. VI), enumerando depois os diversos 

elementos do drama: espetáculo, melopeia, elocução, pensamento, mito e carácter. 

Estes são os elementos qualitativos, porque as partes, considerando o poema 

trágico do ponto de vista quantitativo, vêm designadas no c. XII, são o prólogo, o 

episódio e o êxito (partes recitadas ou dialogadas), e o coral, composto de párodo 

e estásimo (partes cantadas) (SOUZA apud ARISTÓTELES, 2003, p. 36). 

 

Aristóteles define o ethos do homem trágico “ideal”, mediante a distinção entre os homens 

“virtuosos” dos “não virtuosos”. Assim, analisamos na Poética que o homem trágico “ideal” é 

aquele que desperta comoção e empatia, posto sua dignidade e elevação de caráter. Por meio da 

imitação de ações graves de personagens elevadas, Aristóteles argumenta que as personagens, ao 

imitar estas ações, devem suscitar nos espectadores os sentimentos de terror e piedade, objetivos 

próprios da arte trágica. Segundo Aristóteles, estes sentimentos podem surgir da estruturação do 

espetáculo cênico, mas podem derivar da íntima conexão das ações, evidenciando, dessa maneira, 

uma maior habilidade artística do poeta.    

Aristóteles aduz que o principal objetivo da tragédia é a katharsis, mediante a purgação ou 

purificação dos sentimentos de terror e piedade. Para produzir o efeito catártico, o filósofo adverte 

que é necessário haver uma mudança da fortuna das personagens no cerne da ação trágica. Segundo 

o autor, esta mudança pode ocorrer da felicidade à infelicidade ou da infelicidade à felicidade. Na 

mitologia grega, quem representa essa mudança da fortuna é a deusa Tique. Segundo a crença, 

Tique seria responsável pela esperança e pelo destino dos homens. José Pedro Serra (2006), 

analisando a finalidade da tragédia, afirma:  

 

A definição refere como finalidade da tragédia suscitar o terror e a piedade, 

emoções que se verificam nas situações em que uma mudança é possível ou 

efectiva. Assim sendo, o terror e a piedade remetem para a mudança como 

condição de possibilidade da sua ocorrência (SERRA, 2006, p. 151). 

 

No contexto grego, a katharsis tanto podia se referir à purgação, termo utilizado na 

medicina, quanto à purificação, termo utilizado no sentido religioso. Fernando Santoro (2006) 

analisa: 
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A kátharsis aparece freqüentemente no vocabulário religioso e, posteriormente, 

no vocabulário medicinal grego. Aristóteles mesmo usa o termo menos na teoria 

da arte, contando apenas com as obras que nos restaram, e muito mais em 

contextos de descrição de fisiologia biológica, em que não apenas se refere a uma 

técnica medicinal, mas também à poda das vinhas, ao crescimento de cabelos e 

chifres nos animais ou ao fluxo menstrual das mulheres, entre outros (SANTORO, 

2006, p. 83). 

 

Não sabemos claramente qual sentido Aristóteles pretendia ao sugerir o termo katharsis no 

capítulo seis da Poética. Dessa forma, tentar estabelecer uma possível compreensão do sentido da 

katharsis na Poética aristotélica é tentar entender o que esse efeito possibilita aos leitores e aos 

espectadores de uma tragédia, observando a natureza deste processo e os possíveis resultados 

provocados nos leitores e espectadores mediante este efeito. Santoro (2006) argumenta: 

 

O mais interessante, no que toca a teoria da arte, é que a função catártica das 

músicas opera na transformação das emoções humanas, tais como o terror, a 

compaixão a cólera e outras que tais. E Aristóteles percebe que a provocação e a 

transformação das emoções humanas nas obras poéticas é algo tanto ou até mais 

importante que a expressão de valores e conteúdos morais. Não fora isto e a 

catarse das emoções não seria considerada a finalidade mesma da tragédia, pelo 

que lemos na famosa definição do capítulo VI da Poética (SANTORO, 2006, p. 

83). 

 

Ao analisar a função da tragédia, Aristóteles argumenta que a katharsis é benéfica aos seres 

humanos, tendo como objetivo a liberação ou purgação das emoções advindas dos sentimentos de 

terror e piedade. Acreditamos que o prazer decorrente da tragédia relaciona-se com o conhecimento 

decorrente do sofrimento das personagens, que possibilita ao leitor ou ao espectador aprender sem 

a necessidade do sofrimento real. 

Podemos observar na Poética que a mimesis tem como finalidade tanto o conhecimento 

quanto o prazer. Acreditamos que, devido à katharsis, ou seja, ao objetivo próprio da tragédia, o 

gênero continua a produzir na Modernidade ressignificações diversas, proporcionando prazer aos 

leitores e espectadores por meio da morte e do sofrimento humano, temáticas estas que despertam 

o encantamento e comoção dos homens desde sua existência terrena. 

Além disso, é imperioso destacarmos que, segundo Aristóteles, a katharsis pretende 

promover, por sua vez, a empatia do público, mediante o pathos do herói trágico. Para produzir a 

empatia tão necessária à ação trágica, os tragediógrafos devem aproximar as personagens dos 

espectadores e leitores, sendo possível, por exemplo, que estes se coloquem no lugar das 
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personagens através da imaginação. Neste sentido, por meio da reação afetiva, os leitores e 

espectadores sofrem com as personagens, produzindo experiência e aprendizado.  

Para a construção do efeito trágico é necessário enfatizar a caracterização das personagens, 

ponderando suas escolhas e ações, sendo preferível, segundo as recomendações aristotélicas, que 

o sofrimento advindo dos sentimentos de terror e piedade resulte da íntima conexão dos fatos e não 

do espetáculo cênico. Assim, por meio da habilidade criativa dos escritores, é interessante que os 

sentimentos de terror e piedade estejam intimamente conectados no texto dramatúrgico, sendo 

necessário respeitar os limites da verossimilhança e necessidade, como também do decoro. 

Outra parte significativa nesta análise refere-se às partes e aos elementos fundamentais de 

uma tragédia. Para Aristóteles, o mito, isto é, ação, é considerada a alma da tragédia. Aristóteles 

comenta: 

 

É portanto necessário que sejam seis as partes da tragédia que constituam a sua 

qualidade, designadamente: mito, caráter, elocução, pensamento, espetáculo e 

melopeia. De sorte que quanto aos meios com que se imita são duas, quanto ao 

modo por que se imita é uma só, e quanto aos objetos que se imitam, são três; e 

além destas partes não há mais nenhuma. Pode dizer-se que, de todos estes 

elementos, não poucos poetas se serviram; com efeito, todas as tragédias 

comportam espetáculo, caracteres, mito, melopeia, elocução e pensamento 

(ARISTÓTELES, 1991b, p. 206). 

 

Com base nesta citação, observamos que uma tragédia deve conter os seguintes elementos: 

o mito, o caráter, a elocução, o pensamento, o espetáculo e a melopeia, configurando-se como as 

partes fundamentais para a construção da ação trágica. Aristóteles, ao elencar as partes 

fundamentais de uma tragédia, centra-se na análise da ação. Segundo Edouro de Souza, o mito é o 

mais importante destes elementos: 

 

Dos outros elementos qualitativos, o mito é o mais importante, pois a elocução, o 

pensamento e o carácter podem, de certo modo, reduzir-se ao mito. E assim, todas 

as páginas que vão desde o princípio do c. VII até ao fim do c. XVIII – apenas 

com duas interrupções, a do c. XII (partes quantitativas) e a do c. XV (caracteres) 

– são inteiramente preenchidas por uma teoria da fabulação trágica (SOUZA apud 

ARISTÓTELES, 2003, p. 36). 

 

Conforme a citação, Eudoro de Souza (2003), na sua análise da Poética, argumenta que 

Aristóteles formula uma teoria da fabulação trágica objetivando alcançar as emoções de terror e 

piedade por meio do mito e dos elementos qualitativos da ação trágica. 
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O problema de Aristóteles é determinar o procedimento a seguir pelo poeta, para 

obter do mito as emoções de terror e piedade. É então que introduz o 

“reconhecimento” e a “peripécia”, o “nó” e o “desenlace” da intriga, que devem 

resultar da trama dos factos, conformemente à verossimilhança e à necessidade 

(SOUZA apud ARISTÓTELES, 2003, p. 36-37). 

 

Segundo o filósofo, a tragédia não imita homens, porém, imita ações de homens, da vida, 

da felicidade e da infelicidade. Neste sentido, os caracteres podem qualificar os homens, no entanto, 

a passagem da felicidade à infelicidade ocorre, essencialmente, mediante as ações destes. Para 

Aristóteles, a alma da tragédia é a ação. Sendo assim, pode existir uma tragédia sem caracteres, no 

entanto, é impossível existir uma tragédia sem ação. A tragédia consiste na imitação de uma ação 

e por meio da ação imita personagens que agem. Em Aristóteles (1991b), temos as seguintes 

exposições: 

 

E como a tragédia é a imitação de uma ação e se executa mediante personagens 

que agem e que diversamente se apresentam, conforme o próprio caráter e 

pensamento (porque é segundo essas diferenças de caráter e pensamento que nós 

qualificamos as ações), daí vem por consequência o serem duas as causas naturais 

que determinam as ações: pensamento e caráter; e nas ações [assim determinadas], 

tem origem a boa ou má fortuna dos homens (ARISTÓTELES, 1991b, p. 206). 

 

 Observamos que os caracteres são revelados através das ações das personagens. Por meio 

das ações, as personagens tornam concretas suas escolhas morais, sejam elas maléficas ou 

benéficas. O caráter das personagens não é nítido nos discursos proferidos por estas, pois somente 

é revelado através das suas ações. Por meio das ações das personagens, podemos observar o seu 

ethos, após a reflexão sobre a escolha de suas ações.  

A unidade de ação, que se constitui em ponto fundamental na análise da Poética de 

Aristóteles, configura-se como um dos elementos mais importantes da ação trágica. Para 

Aristóteles, as tragédias devem ter uma extensão bem delimitada e necessitam ser completas, 

gerando um todo completo, que possua começo, meio e fim. Assim, as fábulas devem ser bem 

compostas, não devendo começar nem terminar ao acaso. Dessa forma, as ações das personagens 

devem possuir uma organização linear, com fatos bem encadeados, tornando a trama convincente 

e verossímil aos leitores e espectadores. Conforme o filósofo: 

 

Uno é o mito, mas não por se referir a uma só pessoa, como creem alguns, pois há 

muitos acontecimentos e infinitamente vários, respeitantes a um só indivíduo, 

entre os quais não é possível estabelecer unidade alguma. Muitas são as ações que 

uma pessoa possa praticar, mas nem por isso elas constituem uma ação una 

(ARISTÓTELES, 1991b, p. 208). 
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Além disso, Aristóteles aconselha que a tragédia, diferentemente da epopeia e da comédia, 

deve ocorrer nos limites de uma revolução solar. Assim, a unidade de ação de uma tragédia deve 

possuir uma extensão bem delimitada, dentro dos limites da percepção humana.  

Ao diferenciar a tragédia da epopeia, Aristóteles analisa que a tragédia deve ter uma duração 

temporal mais limitada que a epopeia. Assim, a tragédia, segundo o filósofo, mesmo possuindo 

uma duração temporal menor do que a epopeia, proporciona um maior prazer aos homens, advindo 

dos sentimentos de terror e piedade. Dessa forma, Aristóteles afirma que a tragédia é superior à 

epopeia, pois esta contém todos os elementos da epopeia, mas a epopeia não contém todos os 

elementos da tragédia, sendo diferenciadas pela dimensão e emprego do metro. 

Quando Aristóteles argumenta sobre a elocução, como uma parte significativa da tragédia, 

analisa que refere-se às formas de expressão através da linguagem, ponderando que a escrita em 

prosa e em verso é possuidora de poderes de expressão equivalentes. Ademais, analisa que o 

equilíbrio da linguagem encontra-se relacionado à sua clareza e elevação, mediante a coerência dos 

fatos e a utilização, por exemplo, de metáforas, de vocábulos ornamentais e de termos dialetais. 

Para o filósofo, a elocução deve-se manter elevada, evitando-se a vulgaridade e distanciando-se da 

linguagem trivial.  

O pensamento, por sua vez, relaciona-se ao plano das ideias, como uma capacidade 

expressiva daquilo que está contido na ação. É de domínio do pensamento tudo que se exprime 

pela linguagem. Aristóteles exemplifica que na eloquência é essa a função da política e da retórica, 

pois pretendem persuadir os homens através dos discursos. Neste sentido, o filósofo aduz que as 

discussões sobre o pensamento são importantes para as tragédias, tendo seu espaço na Retórica 

(1998). 

Quanto ao espetáculo cênico, outra parte significativa da tragédia, Aristóteles afirma que o 

papel do cenógrafo é mais importante do que o do poeta para a realização do espetáculo cênico. 

No entanto, Aristóteles analisa que a tragédia existe independentemente da representação cênica, 

sendo a encenação menos artística do que a poesia. Porém, mesmo sendo menos artística, a 

encenação produz um grande efeito sobre os ânimos dos espectadores.  

Por último, a melopeia, parte também importante para a construção da tragédia, refere-se 

ao canto, configurando-se como o principal ornamento da tragédia. Tendo em mente que a imitação 

é realizada por personagens que agem, mediante suas escolhas e motivações, observa-se que uma 

parte da tragédia dedica-se à estruturação e organização do espetáculo, enquanto que a outra parte 

dedica-se ao canto e às falas das personagens, sendo, portanto, por meio destes elementos que se 

pode efetuar a imitação. Conforme Aristóteles, as falas podem ser compreendidas como o simples 
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conjunto dos versos. O canto, por sua vez, evoca um sentido inteiramente claro e preciso. Fernando 

Brandão Santos (2000) analisa a importância do canto nas tragédias gregas: 

 

Ora, a intervenção do coro, ligado ou não à ação, é essencialmente lírica, 

imprimindo seu "colorido" ao espetáculo, apresentando também o ponto de vista, 

não de uma personagem isolada, mas sempre de um colegiado, de um conjunto 

representativo da vida em comunidade (SANTOS, 2000, p. 10). 

 

Aristóteles analisa a importância do coro nas tragédias gregas. O coro, para o filósofo, 

representa a ação ética de uma coletividade, devido, principalmente, à sua sabedoria. Segundo o 

filósofo, o coro também deve ser considerado como uma das personagens da peça, pois ele deve 

ser parte integrante da ação, não da forma que Eurípedes faz, mas da maneira de Sófocles, pois as 

partes cantantes devem integrar-se ao conjunto da fábula. A tragédia, segundo a perspectiva 

aristotélica, sempre esteve orientada pelo coletivo, tanto no canto, quanto na dança. Assim, o coro 

parece representar uma coletividade social importante para a construção da ação trágica, sendo 

dotado de unidade, aconselhando e avaliando as ações das personagens durante o percurso da 

trama.  

Na tragédia, o coro evidencia os valores e as regras sociais de um povo, configurando-se, 

dessa forma, como um elemento elucidativo destas questões sociais, sendo capaz de evocar a 

ordem, os valores e os princípios éticos de um Estado. O coro pretende impulsionar as ações 

trágicas, tecendo julgamento de valor das ações das personagens e intervindo nos acontecimentos, 

como uma personagem também integrante da obra. Pela capacidade de expressar uma força 

coletiva, o coro possui o estatuto de personagem coletiva.  

Observamos que os poetas, segundo as recomendações aristotélicas, devem escolher uma 

temática, mantendo-se no foco em toda a sua ação dramática, tendo em mente que os mitos devem 

ser começados e encerrados de forma coerente ao que foi planejado. A tragédia, segundo 

Aristóteles, deve possuir uma extensão bem delimitada, sendo aconselhável relatar somente os 

fatos importantes para o entendimento da trama, evidenciando, assim, a clareza das ideias e o 

princípio da economia artística. Neste sentido, é importante observar quais são os elementos que 

permitem ao poeta alcançar o efeito trágico, sem que seja necessário prolongar o seu discurso.  

Segundo Aristóteles, os mitos podem ser simples ou complexos. Ao diferenciar a ação 

simples da ação complexa, Aristóteles analisa que a ação simples não possui “peripécia” e 

“reconhecimento”. O desenvolvimento da fábula permanece contínuo e uno, já que a mudança da 

fortuna das personagens não é resultante nem da “peripécia”, nem do reconhecimento. De outra 
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forma, a ação complexa pode ser definida como aquela que permuta a fortuna das personagens com 

“peripécia” e “reconhecimento”. Para o filósofo: 

 

“Peripécia” é a mutação dos sucessos, no contrário, efetuada do modo como 

dissemos; e esta inversão deve produzir-se, também o dissemos, verossímil e 

necessariamente. Assim, no Édipo, o mensageiro que viera no propósito de 

tranquilizar o rei e de libertá-lo do terror que sentia nas suas relações com a mãe, 

descobrindo quem ele era, causou o efeito contrário; e no Linceu: sendo Linceu 

levado para a morte, e seguindo-o Danau para o matar, acontece o oposto, - este 

morre e aquele fica salvo. O “reconhecimento”, como indica o próprio significado 

da palavra, é a passagem do ignorar ao conhecer, que se faz para a amizade ou 

inimizade das personagens que estão destinadas para a dita ou para a desdita 

(ARISTÓTELES, 1991b, p. 210). 

 

Aristóteles analisa que a ação complexa, diferentemente da ação simples, transita a fortuna 

das personagens em cena. Neste sentido, o filósofo adverte que as tragédias mais trágicas são 

aquelas que efetuam a mudança da fortuna em cena, produzindo o mito complexo. Sandra Luna 

(2012). analisa a ação complexa da seguinte forma: 

 

A ação complexa, em oposição à ação simples, é aquela que apresenta a mudança 

de fortuna em cena, construindo a catástrofe, ou parte dela, diante de nossos olhos, 

fazendo-a ocorrer, seja através de uma inversão da situação apresentada 

(peripeteia), seja través do reconhecimento de alguma verdade antes desconhecida 

(anagnorisis), verdade que se revelará decisiva para essa mudança de fortuna. 

Mais efetiva, contudo, é a ação complexa na qual a anagnorisis coincide com a 

peripeteia (LUNA, 2012, p. 255). 

 

Como observado nesta citação, Luna, mediante seus estudos sobre a Poética, analisa que a 

peripécia e o reconhecimento devem estar ligados à própria tessitura da fábula, estando ambos 

relacionados às ações precedentes das personagens, resultando de uma organização lógica interna 

da obra literária. 

Assim, a peripeteia pode ocorrer mediante uma inversão de uma situação posta, como uma 

espécie de reviravolta das ações em sentido oposto. Neste sentido, a peripécia é a mudança da ação 

no sentido contrário ao que foi indicado, devendo situar-se nos limites da verossimilhança e da 

necessidade. Para exemplificar a peripécia, Aristóteles cita o caso de Linceu, um dos filhos de 

Egipto, que é levado à morte. Dânio, personagem que iria matar Linceu, é morto e Linceu é salvo, 

mediante uma reviravolta das ações da fábula. 

A anagnorisis, por sua vez, pode ocorrer a partir do reconhecimento de uma verdade 

desconhecida pelas personagens, sendo essa verdade decisiva para a transição da fortuna delas no 

decorrer da trama.  
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Segundo Aristóteles, existem cinco tipos de reconhecimento: o reconhecimento através de 

sinais exteriores ou naturais, como uma cicatriz de uma personagem ou um objeto que possa revelar 

ou esclarecer elementos da fábula, sendo considerado o menos artístico dos reconhecimentos pelo 

filósofo; o reconhecimento forjado, no qual é coerente somente com o desejo do poeta, sem que 

seja decorrente de uma tessitura lógica e artística da fábula; o reconhecimento diretamente 

relacionado a uma lembrança esclarecedora da memória, como a recordação de uma voz, de uma 

personagem ou acontecimento; o reconhecimento mediante o raciocínio de uma ideia, no qual 

através de silogismos ou paralogismo se podem concluir verdades importantes para a fábula; e, por 

último, o reconhecimento que decorre das próprias ações da fábula, conforme a verossimilhança e 

a necessidade, configurando-se como o mais perfeito dos reconhecimentos, segundo o filósofo. 

Para Aristóteles, o mais belo dos reconhecimentos é o que procede da íntima ligação das ações e 

que vem decorrente de uma peripécia, a exemplo da peça Édipo Rei, de Sófocles.  

Pensando na elaboração de uma tragédia perfeita, Aristóteles aconselha aos tragediógrafos 

a organizarem suas fábulas, elegendo os meios necessários para alcançar o efeito trágico. Conforme 

o filósofo, a mais bela tragédia deve transitar a fortuna (da felicidade à infelicidade) das 

personagens, através da ação complexa, mediante a peripécia e o reconhecimento. Dessa forma, 

para alcançar a katharsis advinda dos sentimentos de terror e piedade, é necessário clareza e decoro 

nas ações e caracterizações das personagens, não sendo plausível, por exemplo, a fábula em que 

homens de má índole passem do crime à prosperidade, pois estas ações não suscitariam terror e 

piedade nos leitores e espectadores, caso contrário, suscitariam repulsa e aversão, causando uma 

sensação desagradável. 

Segundo o filósofo, os poetas devem planejar e organizar suas obras levando em 

consideração as particularidades formais e estilísticas de cada gênero literário, pois cada gênero 

apresenta temáticas, tipos de personagens, linguagem e metrificação específicas. Neste sentido, os 

textos literários devem conter, por exemplo, caracteres adequados às personagens, ao ambiente e à 

linguagem utilizada pelas personas, pautando-se no contexto histórico-literário. 

Nesta perspectiva, quando Aristóteles analisa a caracterização das personagens, teoriza 

sobre os diferentes tipos de caráter. Segundo o filósofo, na tragédia é necessário que os caracteres 

das personagens sejam intermediários, ou seja, as personagens não devem ser distintas pela 

superioridade e justiça, nem devem ser más ou perversas. As personagens das tragédias, segundo 

as recomendações aristotélicas, devem possuir um ethos intermediário, carecendo, no entanto, 

terem propensão para o melhor e não para o pior, devido à coerência e elevação do herói trágico, 

que cai no infortúnio, não por uma maldade deliberada, mas em virtude de uma grave falha 

cometida. Além disso, é necessário que estas personagens ajam de forma coerente e conveniente, 
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tornando mais trágicas as tragédias nas quais as personagens agem sem intenção de malefício, sem 

dolo. Assim, por meio da empatia provocada pelos sentimentos de terror e piedade, o público é 

impelido a sofrer junto ao herói trágico. 

Outro conceito importante da Poética é o de hamartia. Segundo Sandra Luna (2012), o 

“erro trágico” ou hamartia tem recebido interpretações por vias distintas ao longo dos séculos. Por 

um lado, há os que interpretam a hamartia em suas associações com um erro moral, indicando 

vício de caráter. Por outro, a hamartia se deixa apreender como um erro de julgamento, ou seja, 

um erro intelectual. Assim, se partirmos da concepção de hamartia como erro involuntário 

(concepção mais aceita face à caracterização dignificada dos heróis trágicos), a personagem trágica 

deve passar da felicidade à infelicidade, não por maldade, mas devido a algum erro cometido, sendo 

este erro, portanto, o motivo do pathos da personagem. Analisamos que o conceito de hamartia 

encontra-se relacionado à discussão em torno da existência de um herói trágico na Poética. 

Conforme a tradição dramática, o herói trágico é diretamente responsável pela hamartia e, por 

meio do seu erro trágico, traz desgraça para si mesmo. 

Aristóteles analisa que nos concursos dramáticos9 as tragédias mais trágicas eram aquelas 

nas quais as personagens passavam da felicidade à infelicidade devido a algum grave erro 

cometido, não sendo consequência, portanto, de ações e intenções perversas. Além disso, o filósofo 

aduz que Eurípides, mesmo pecando contra a economia artística da tragédia, configurava-se como 

o tragediógrafo mais trágico de sua época. 

Por fim, apresentamos os conceitos de verossimilhança e necessidade, importantes para a 

elaboração de uma tragédia e que já foram evidenciados em outras partes deste texto. Aristóteles, 

na Poética, afirma que as personagens trágicas devem apresentar coerência em suas ações e em 

seus caracteres. Além disso, recomenda “aos poetas a preferirem coisas impossíveis, mas, que 

sejam críveis, a coisas possíveis, no entanto, que não são convincentes” (RODRIGUES, 2014, p. 

28). Desta forma, como o discurso poético não pretende representar um mero retrato da vida, pois 

não narra ou dramatiza fatos empíricos, mas fatos que poderiam ter acontecido, a verossimilhança 

e a necessidade relacionam-se com a necessidade e com a possibilidade de uma ação ocorrer. 

Conforme Aristóteles, a verossimilhança depende de fatores de coerência e da confluência 

dos elementos do enredo, pois, através disto, pode-se tornar a trama clara e convincente aos leitores 

ou espectadores. Neste sentido, os conceitos de verossimilhança e necessidade devem estabelecer 

                                                           
9 A celebração da Grande Dionísia acontecia no período da primavera, no final de março. “O amplo teatro ao ar livre 

(do grego théatron, à letra, ‘lugar para ver’) acolhia cerca de quatorze mil pessoas e o drama então apresentado viria 

inaugurar os célebres concursos trágicos, completições dramáticas que haveriam de imortalizar aos olhos do mundo 

um novo gênero literário produzido por uma civilização já literariamente imortalizada nas epopeias homéricas”. 

(LUNA, 2012, p. 36) 
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relações com o objeto a ser imitado, estando vinculadas ao decoro, à caracterização das 

personagens, à unidade de ação, entre outros fatores. 

O entendimento desses conceitos, analisados a partir da Poética de Aristóteles, são 

necessários para a compreensão do drama e da tragédia modernas. Assim, utilizaremos muitos 

desses postulados aristotélicos para compreendermos as tragédias que fazem parte do nosso corpus 

de pesquisa, investigando a presença de elementos que integram a tragédia clássica, assim como 

elementos típicos do drama moderno. 

Feita esta análise relativa aos elementos e conceitos fundamentais de uma tragédia perfeita, 

segundo as orientações aristotélicas, teceremos uma discussão sobre a ideia de conflito dramático 

segundo a perspectiva hegeliana, bem como apresentamos diferenças entre o drama clássico e o 

drama moderno, conceitos importantes para a análise de nosso corpus de estudo. 

 

 

2.2 O Conflito Dramático: A Estética Hegeliana 

 

 

Constatamos que a ideia de conflito, ao longo da teoria do drama, relaciona-se diretamente 

à teoria hegeliana. Hegel (2010), em sua Estética, tece uma investigação sobre as diferentes artes, 

elucidando seus princípios formais e conteudísticos. Neste livro, Hegel analisa a poesia dramática 

a partir da ideia de conflito, formulando os primeiros conceitos sobre o drama moderno. Conforme 

Sandra Luna (2012), Hegel tece uma das contribuições de maior destaque e rendimento teórico 

sobre a análise do drama moderno, quando teoriza sobre a ideia de conflito como motor da ação 

dramática. Além disso, é importante destacar que, para Hegel, as formas da tragédia são históricas, 

assim como o fenômeno literário. 

Como discutimos em nossa dissertação de mestrado (RODRIGUES, 2014), em sua 

Estética, Hegel (2010) analisa que a poesia dramática consiste na síntese mais acabada de poesia, 

pois contém a objetividade da épica e a subjetividade da lírica, comportando uma junção 

mediatizada dos princípios narrativo e poético. A ação dramática na totalidade da sua realidade, 

tanto interior, quanto exterior, apresenta-nos dois aspectos distintos, propondo a divisão do gênero 

dramático em tragédia e comédia. Hegel esclarece: 

 

O drama, que, tanto pelo conteúdo como pela forma, constitui a totalidade mais 

completa, deve ser considerado como a fase mais elevada da poesia e da arte. Com 

efeito, se em contraste com os outros materiais sensíveis – madeira, pedra, tinta e 

som – só a linguagem, a palavra e o discurso constituem o elemento digno de 
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servir à expressão do espírito, também a poesia dramática, por sua vez, que reúne 

a objetividade lírica, é um gênero superior, pois apresenta uma ação circunscrita 

como sendo uma ação real, cujo resultado deriva tanto do caráter íntimo das 

personagens que a efetuam como da natureza substancial dos fins e dos conflitos 

que a acompanham ou que provoca. Porém, esta união do princípio épico com o 

princípio lírico, mediante a apresentação de um indivíduo que executa uma ação 

real, não permite que o dramaturgo se detenha a descrever os aspectos exteriores 

do local, da natureza circundante, ou narrar vários atos e acontecimentos, mas 

exige, para que a obra de arte ofereça uma aparência verdadeiramente viva, o 

condicionalismo de uma completa representação cênica (HEGEL, 2010, p. 555). 

 

 Assim, Hegel, ao refletir sobre a superioridade da poesia dramática em relação à épica e à 

lírica, concebe aquela como expressão do mais completo conjunto, devido, principalmente, aos 

seus graus de abstração e de idealidade, tanto em relação à poesia, quanto em relação à arte. Tanto 

pela forma, quanto por seu conteúdo, a poesia dramática assume uma posição de superioridade em 

relação aos gêneros épico e lírico. Tal superioridade da poesia dramática pode ser justificada pelo 

fato de a mesma simular uma ação real, mediante representação cênica, circunstâncias e atos 

espelhados na vida humana, utilizando-se do discurso e da linguagem. Em sua percepção da 

mimesis, Hegel analisa que a poesia dramática nasceu da necessidade de vermos situações da vida 

humana sendo representadas e nos remete à ideia de conflito como motor da ação dramática. Hegel 

afirma: 

 

A poesia dramática nasceu da nossa necessidade de ver os atos e as situações da 

vida humana representados por personagens que relatem os fatos e expressem os 

intentos mediante breves ou longos discursos. A ação dramática não se limita, 

porém à calma e simples progressão para um fim determinado; pelo contrário, 

decorre essencialmente num meio repleto de conflitos e de oposições, porque está 

sujeita às circunstâncias, paixões e caracteres que se lhe opõem. Por sua vez, estes 

conflitos e oposições dão origem a ações e reações que, num determinado 

momento, produzem o necessário apaziguamento (HEGEL, 2010, p. 556). 

  

  Hegel, ao analisar a ação dramática, afirma que esta emerge dos caracteres individuais das 

personagens, adquirindo significado mediante personagens em ação, pois somente dessa forma é 

que a ação aparece como realização efetiva de intenções e de fins. Neste sentido, os caracteres das 

personagens somente são revelados através das ações, que estão condicionadas, por sua vez, pelas 

paixões e pelos fins perseguidos. Assim: 

 

Se é certo que a natureza íntima do indivíduo constitui o centro da representação 

dramática, não é menos verdade que esta não pode se contentar com a pintura de 

situações essencialmente líricas, quer dizer, com simples estados de alma, e 

descrever tranquilamente os feitos já passados, ou os prazeres, intuições e 

sentimentos nos quais o homem permanece inativo; no drama, as situações só tem 
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sentido e valor pela ação das personagens, pelos fins que estas personagens 

perseguem, e pelos caracteres que assim revelam (HEGEL, 2010, p. 558). 

 

A ação dramática é, portanto, oriunda dos conflitos entre objetivos, interesses e paixões, 

decorrente de situações nas quais os sujeitos dramáticos lutam por objetivos, estando conscientes 

de seus fins. Os fins e os conteúdos da ação são dramáticos porque provocam conflitos em relação 

a fins e paixões opostos. Segundo Hegel, para que o conteúdo fundamental dos sentimentos e das 

atividades humanas adquira um valor dramático, é necessário o choque entre indivíduos que 

perseguem fins opostos, provocando um conflito. Hegel aduz: 

 

O imbróglio que leva à ação pode ser provocado em cada um por forças morais e 

espirituais, pela paixão da justiça, pelo amor da pátria, dos pais, dos irmãos, ou 

dos filhos, mas, para que este conteúdo essencial dos sentimentos e das atividades 

humanas adquira um caráter dramático, é necessário que as ações realizadas por 

um indivíduo enfrentem obstáculos provenientes de outros indivíduos que 

perseguem fins opostos; donde complicações, choques e oposições que retardam 

e comprometem o êxito de cada um (HEGEL, 2010, p. 559). 

 

Conforme a teoria hegeliana, a ação é a essência e a única lei inviolável do drama. Para o 

autor, toda ação necessita ter uma finalidade determinada, que é impulsionada por motivações 

internas e por sentimentos que se desenvolvem em uma complicação de circunstâncias exteriores, 

tornando-as, dessa forma, objetivas. Além disso, Hegel afirma que os conteúdos da ação dramática 

são fornecidos pelas forças universais que regem o desejo humano e são amplamente justificadas 

por si mesmas. Assim, para que estes conteúdos adquiram tensão dramática, em consequência da 

sua precisão ou particularização, é fundamental que inspirem, nos outros, paixões e fins opostos. 

O fim e o conteúdo de uma ação somente são dramáticos se existir o embate com outros indivíduos 

que persigam fins, interesses e paixões opostos. Como a ação dramática é motivada por valores 

éticos, observa-se a relevância da moral, dos valores nacionais e divinos como fatores primordiais 

para o conflito trágico. Hegel afirma: 

 

O verdadeiro conteúdo, o que desencadeia, inspira e anima a ação é, portanto, 

constituído pelos poderes eternos, pelas verdades morais, pelos deuses da 

realidade vivente, numa palavra, pelo divino e pelo verdadeiro em geral, não na 

majestosa e tranquila imobilidade das imagens escultóricas, mas pelo principio 

divino tal como se manifesta no drama da vida, como essência e fim da 

individualidade humana, influindo nas suas determinações, dando-lhes impulso e 

movimento (HEGEL, 2010, p. 559-560). 

 

Segundo Hegel, os conflitos dramáticos estão geralmente vinculados aos temas morais, aos 

valores universais, aos assuntos concernentes à família, à nação, ao Estado e ao mundo religioso. 
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Nesta análise, notamos também que o componente ético distingue o caráter dos indivíduos 

envolvidos no conflito.  

Hegel afirma que as tragédias configuram-se como um conflito objetivo de forças 

subjetivas, que agem mediante os sentimentos de terror e piedade e que têm como função principal 

a katharsis. Segundo a filosofia hegeliana, o homem pode sofrer ante o absoluto e a onipotência do 

infinito, pois estes se mostram deterministas na ação trágica, mas o que realmente o faz temer são 

as forças morais e éticas, pois estas se configuram como determinações da razão livre. Hegel 

argumenta: 

 

Recordaremos a este respeito aquela definição de Aristóteles segundo a qual a 

tragédia agiria pelo terror e pela piedade. Não entendia, por isso, o simples acordo 

ou desacordo com a subjetividade, o simples sentimento de agradável ou 

desagradável, de atraente ou repulsivo, e esta explicação é a mais superficial de 

todas as que se tem intentado dar, nos últimos tempos, sobre o interesse trágico. 

Com efeito, a única missão que convém a uma obra de arte consiste na 

representação do que se harmoniza com a razão e com a verdade do espírito, mas 

para inteligir este fim é preciso colocar-se num outro ponto de observação. Por 

isso, apesar da autoridade de Aristóteles não nos devemos deter no simples 

sentimento de terror e piedade, mas dirigir o nosso interesse e a nossa atenção para 

o conteúdo cuja expressão artística nos deve libertar desses sentimentos (HEGEL, 

2010, p. 592). 

 

Acima do terror e da piedade que a tragédia provoca, podemos constatar o sentimento da 

conciliação, o que ocorre mediante a contemplação da eterna justiça. Ao final das tragédias, em 

seus desenlaces, as personagens geralmente morrem ou possuem um final catastrófico, por meio 

da supressão da subjetividade humana. Assim, é possível observar uma espécie de justiça poética, 

restabelecendo as unidades éticas e morais, conforme argumenta Hegel: 

 

Enquanto a tragédia põe em evidencia o princípio eterno e substancial, e o mostra 

no seu aspecto conciliatório, que desempenha desembaraçando as 

individualidades que se combatem da falsa unilateralidade e aproximando-as pelo 

que há de positivo na vontade de cada uma, na comédia, pelo contrário, é a 

subjetividade que, na sua infinita segurança, constitui o elemento dominante. Com 

efeito, são os dois principais elementos que se libertam, opondo-se entre si, 

quando da divisão da poesia dramática em gêneros. Na tragédia, os indivíduos, 

quando não se destroem pela intransigência da vontade e da inflexibilidade do 

caráter, devem resignar-se e aceitar aquilo a que se opõem; na comédia, é pelo 

riso que tudo destrói e invalida, que o indivíduo assegura o triunfo da 

personalidade fortemente apoiada em si mesma (HEGEL, 2010, p. 594). 

 

Com base nesta citação, observamos que os destinos das personagens trágicas geralmente 

são catastróficos. Por outro lado, quando as personagens trágicas não se destroem, seja pela 

intransigência da vontade ou pela inflexibilidade do caráter, as personagens devem se resignar. 
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Hegel afirma que a tragédia somente faz sentido mediante a ação das personagens, de 

acordo com os fins que estas perseguem, pois somente dessa forma é que as personagens revelam 

seus caracteres. Neste sentido, as personagens dramáticas agem atendendo a suas paixões e 

interesses que, ao se tornarem exteriores, objetivam alcançar seus fins. Segundo o filósofo, o 

verdadeiro conteúdo da ação trágica e dos fins perseguidos é oriundo das forças universais que 

regem a vontade humana e se justificam por si mesmas. Temos como exemplos: o amor carnal, o 

amor filial, o amor paternal, o amor maternal, o direito natural etc. 

Postas estas considerações iniciais sobre as bases da poesia dramática, passaremos à análise 

das diferenças entre as poesias dramáticas antigas e modernas, sendo que estas diferenças de 

abordagem encontram-se centradas, principalmente, nas distinções entre o que Hegel considera ser 

personagens nas tragédias gregas e na subjetividade dos indivíduos modernos. Entenda-se como 

Modernidade o período que se inicia com o Renascimento. Conforme Hegel: 

 

O mesmo princípio que nos serviu de base para a divisão da poesia dramática em 

tragédia e comédia servir-nos-á também de guia no exame das principais fases da 

sua evolução histórica. A marcha desta evolução só pode, com efeito, consistir na 

explicitação e na formação sucessivas dos principais momentos contidos nestes 

conceitos da ação dramática, a qual compreende em si mesma, por um lado, um 

aspecto substancial formado pelos fins, conflitos e caracteres e, por outro lado, a 

inferioridade e a particularidade subjetivas que constituem o ponto central 

(HEGEL, 2010, p. 599). 

 

Ao analisar o cerne da ação dramática, podemos estabelecer diferenças entre o drama 

clássico e o drama moderno. Hegel considera que a arte dramática surgiu na sociedade grega, 

coincidindo com o desaparecimento das fases poéticas da epopeia e da lírica, mediante a 

configuração da polis grega. Segundo Hegel, a síntese da épica e da lírica, ou seja, a poesia 

dramática, somente seria possível em épocas médias ou tardias da vida nacional. De acordo com 

este filósofo: 

 

É portanto entre os gregos que devemos procurar os verdadeiros começos da arte 

dramática; aliás é entre eles que o princípio da livre individualidade tornou 

possível pela primeira vez o nascimento e a perfeita elaboração da arte clássica 

(HEGEL, 2010, p. 600). 

 

Podemos constatar que a diferença principal entre a poesia dramática antiga e a poesia 

dramática moderna consiste em que na primeira existe uma valorização da moral e do divino, 

concebendo Hegel que a vontade das personagens dos dramas antigos encontra-se motivada por 
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poderes divinos e absolutos. Já na poesia dramática moderna, a ação das personagens centra-se na 

liberdade humana e na autonomia dos sujeitos dramáticos. 

Na poesia dramática antiga observamos que a substância divina da vontade e da ação é o 

elemento moral. O conflito trágico grego, conforme Hegel, pode ser compreendido como um 

conflito que tem por tema principal o divino. Hegel afirma: 

 

Podemos, portanto, dizer, de uma maneira geral, que o divino constitui o 

verdadeiro tema da tragédia primitiva; o divino, não como o vê a idolatria 

religiosa, mas tal como oculto se manifesta no mundo da ação individual em 

desenvolvimento, sem todavia sacrificar o seu caráter individual e sem se ver 

mudado no contrário. Sob esta forma, a substância divina da vontade e da ação é 

o elemento moral; pois a moralidade, quando aprendida na sua substancialidade 

direta, e não como é formulada pela reflexão, é divino na sua realidade profana. É 

a substância eterna, cujos aspectos, tanto essenciais como particulares, constituem 

os grandes móbiles da atividade verdadeiramente humana. Graças até a esta ação 

explicitam e realizam a sua essência (HEGEL, 2010, p. 590-591). 

 

 As personagens das tragédias gregas agem mediante fins determinados. Neste sentido, 

buscam uma justificação moral para suas ações e para os fins que perseguem, através das paixões 

individuais, o que leva essas personagens a se oporem entre si. Hegel afirma que os elementos que 

movimentam a ação dramática nas tragédias clássicas encontram-se submetidos às convenções 

nacionais e a poderes absolutos e inexoráveis. Hegel analisa: 

 

A tragédia antiga, pelo fato de sua elevação plástica, mostra-se ainda exclusiva, 

na medida em que evidencia principalmente o poder das forças morais e o da 

necessidade, sem procurar aprofundar a subjetividade e a individualidade das 

personagens, enquanto, sob este último aspecto, é completada pela comédia, que, 

de uma plasticidade inversa, faz ressaltar a subjetividade no livre 

desenvolvimento da perversidade que destrói a si mesma (HEGEL, 2010, p. 616). 

 

 Hegel assegura que na tragédia os sujeitos dramáticos se destroem por meio daquilo a que 

se opõem e pela intransigência do caráter. Nas comédias, por outro lado, as personagens resolvem 

tudo por meio do riso, mediante a satisfação subjetiva das ações das personas cômicas. Hegel 

argumenta: 

 

A base geral da comédia é constituída por um mundo em que o homem, como 

pessoa livre, soube dominar tudo o que, a seus olhos, constitui o fundo essencial 

do seu saber e das suas realizações; um mundo cujos fins se destroem 

reciprocamente porque carecem de base sólida e verdadeira (HEGEL, 2010, p. 

594). 
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Conforme Hegel, ao analisarmos a tragédia clássica, devemos considerar a função do coro, 

pois este representa a ética substancial da sociedade grega, evidenciando a dignidade e a honra que 

são próprias da tragédia. O coro, na perspectiva hegeliana, representa a sabedoria e pertence a uma 

fase da vida nacional grega cujos casos de consciência não são solucionáveis pelas leis políticas, 

nem pelos dogmas religiosos. Neste ponto, Hegel aduz: 

 

Estes dois elementos: a consciência do divino isenta de toda contradição e 

oposição, e a atividade militante que, desenvolvendo-se e afirmando-se como 

força divina, como ativo divino, concebe e realiza fins morais, representam os 

princípios constitutivos cuja mediação é representada na tragédia grega 

principalmente pelo coro e pelos heróis trágicos. 

[...] Reconheceu-se perfeitamente que o papel reservado aos coros era o da calma 

reflexão sobre o conjunto, enquanto as personagens atuantes, empenhadas na 

perseguição de fins particulares e nas situações que deles derivam, recebiam do 

coro a apreciação do seu valor e das suas ações, ao mesmo tempo que o público 

encontrava no coro um representante objetivo dos seus próprios juízos acerca do 

espetáculo que presenciava (HEGEL, 2011, p. 604). 
 

Enquanto as personagens agem, recebem do coro a apreciação do valor das suas ações. 

Segundo Hegel, na tragédia grega os coros detinham a capacidade de mediar a ação dramática sob 

uma perspectiva ética, opondo-se, consequentemente, ao discurso de caráter individual.  Hegel 

afirma: 

 

Ao coro opõem-se as personagens da ação e os conflitos que entre elas se 

produzem. Porém, na tragédia grega, não é de modo algum a vontade perversa, o 

crime, a indignidade ou simples infortúnio ou cegueira das personagens o que dá 

lugar aos conflitos, mas, como já tive ocasião de referir, a justificação moral de 

uma ação determinada (HEGEL, 2010, p. 606). 

 

A tragédia grega representa a vida da polis grega e a vida ética, evidenciando suas leis e 

responsabilidades morais. Além disso, destaca a vida familiar e suas respectivas particularidades. 

A despeito de diferenças nacionais, uma das temáticas mais utilizadas pelo teatro ao longo dos 

tempos é a lei do sangue. Seja no amor ou na morte, a lei do sangue sempre desperta a compaixão 

humana. Observamos que nas tragédias gregas as personagens realizam ações que objetivam 

alcançar fins universais, fortalecendo, dessa forma, a unidade ética.  

Possuindo características distintas da poesia dramática antiga, a poesia dramática moderna, 

segundo a concepção hegeliana, tem por principal objeto a paixão individual e a subjetividade 

humana, propondo uma nova forma de solução para o conflito trágico. Hegel pondera: 
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Pelo contrário, a poesia romântica moderna tem por principal objeto a paixão 

pessoal, cuja satisfação equivale à de um fim subjetivo. Trata-se, em geral, do 

destino de uma personagem e de um caráter particulares, em condições especiais 

(HEGEL, 2010, p. 601). 

 

A poesia dramática moderna referencia a subjetividade livre das personagens, bem como a 

particularidade do ethos destas personagens. Assim, o conteúdo da poesia dramática moderna não 

se relaciona com a legitimidade ética da poesia dramática clássica, pois encontra-se voltada para o 

homem e seus respectivos problemas. Neste sentido, consoante Hegel, a tragédia moderna se 

fortalece pela subjetividade das personagens trágicas. 

No entendimento do drama trágico moderno, devemos observar que as personagens não são 

movidas por forças éticas e morais, configurando-se, de outra forma, como indivíduos que refletem 

e duvidam e, dessa maneira, elegem suas possibilidades de ações. O drama moderno enfatiza a 

subjetividade livre das personagens, evidenciando suas motivações particulares que são 

determinadas por suas paixões e anseios. Dessa forma, Hegel afirma que “o que nos interessa no 

conteúdo da ação não é a justificação moral ou a necessidade, mas a própria pessoa e tudo o que se 

lhe refere” (HEGEL, 2010, p. 601).  

As distinções entre as soluções dos conflitos da poesia dramática antiga e da poesia 

dramática moderna consistem em que a primeira concebe a justiça divina como absoluta, capaz de 

conciliar a natureza conflituosa das potências divinas, morais e éticas. Já na poesia dramática 

moderna, o conflito das personagens é desencadeado, quase que de forma exclusiva, por seus 

caracteres, pela particularidade e subjetividade humana. 

Peter Szondi (2011), em seu livro Teoria do Drama Moderno, argumenta que, desde 

Aristóteles, existe uma teoria poética dos gêneros literários fundada na relação entre forma e 

conteúdo. Szondi analisa que Aristóteles, em sua Poética, delimita as instâncias hierárquicas que 

diferenciam, por exemplo, uma tragédia de uma epopeia, mediante a análise dos traços estilísticos 

dos gêneros literários. Conforme Szondi: 

 

Desde Aristóteles, os teóricos da literatura dramática condenam o despontar de 

traços épicos nos domínios do drama. Mas quem hoje busca expor a evolução da 

dramaturgia mais recente não pode mais se sentir chamado a exercer tal 

magistrado, por razões que deve deixar claro de início tanto para si quanto para 

seus leitores (SZONDI, 2011, p. 17). 

 

 Szondi analisa que Hegel, em seu livro Estética, propõe uma concepção historicista de arte. 

Szondi afirma que “a lírica, a épica e a poesia dramática passam de categorias sistemáticas a 

históricas” (SZONDI, 2011, p. 19). Ao analisar a concepção hegeliana entre forma e conteúdo, 
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Szondi aduz que o drama é possível a todas as épocas, pois parte de um conceito atemporal, o de 

imitação de ações humanas. Szondi, aludindo ao pensamento histórico e dialético de Hegel, analisa 

que não se pode apartar “forma” e “conteúdo”, sendo essa interação o que define o drama em seus 

diversos momentos históricos. Podemos observar: 

 

Essa identidade é de natureza dialética: na mesma passagem Hegel a denomina 

relação absoluta do conteúdo e da forma, a inversão de um no outro, de modo 

que o conteúdo não é senão a inversão da forma em conteúdo, e a forma, a 

inversão do conteúdo em forma. A identidade posta entre forma e conteúdo 

também elimina a oposição, implícita na antiga relação, entre atemporal e 

histórico e acaba por historicizar o conceito de forma e, em última análise, a 

própria poética dos gêneros (SZONDI, 2011, p. 18-19). 

  

 A concepção hegeliana de arte sugere que a “verdadeira obra de arte” torna inseparáveis e 

idênticos o conteúdo e a forma. Nesta perspectiva, podemos considerar que o conteúdo é a inversão 

da forma em conteúdo e vice-versa, “como uma espécie de conteúdo ‘sedimentado’” (SZONDI, 

2011, p. 19). Szondi afirma: 

 

Colhem-se aqui os frutos da concepção dialética da relação forma-conteúdo de 

Hegel, pois a forma passa a ser concebida como uma espécie de conteúdo 

“sedimentado”, expressando a metáfora tanto o que a primeira tem de fixo e 

duradouro como o poder enunciativo que lhe confere o segundo, sua esfera de 

origem. Pode-se desenvolver por essa via uma verdadeira semântica das formas, 

na qual a dialética forma-conteúdo passa a ser vista como dialética entre 

enunciados de conteúdos e enunciados formais. Com isso, porém, já está dada a 

possibilidade de ambos entrarem em contradição. Se no caso da correspondência 

entre forma e conteúdo, a temática do último se desenvolve como que no quadro 

do enunciado formal, como um conjunto de problemas situado no interior de algo 

não problemático, a contradição surge quando o enunciado fixo e não questionado 

da forma passa a ser posto em questão pelo conteúdo (SZONDI, 2011, p. 19-20). 

  

Conforme Szondi, as três categorias da clássica teoria dos gêneros, respectivamente, a 

poesia lírica, épica e dramática, encontram em Hegel o seu acabamento. Assim, muitas discussões 

foram realizadas relativas à perda do caráter sistêmico dos gêneros literários. Ao refletir sobre a 

nova configuração do drama na Modernidade, Peter Szondi (2011) considera que o drama moderno 

iniciou-se com o Renascimento. O conceito de drama para Szondi nos remete a formas teatrais que 

se utilizam unicamente do diálogo como forma. Neste sentido, não entram nesse conceito as 

tragédias gregas, o teatro barroco e as peças históricas de Shakespeare. No livro Teoria do drama 

moderno, Peter Szondi considera que o drama é absoluto, pois representa somente a si mesmo, 

sendo “animado por uma dinâmica interna de que o diálogo é o motor exclusivo, o drama constitui-

se como uma forma fechada e completa em si mesma” (SZONDI, 2011, p. 11).  Assim, segundo o 
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autor, com o advento do Antropocentrismo e do Humanismo, o homem, em oposição à concepção 

teocêntrica de mundo, exalta o conflito dialético do homem compromissado e responsável pelas 

suas próprias ações. Mediante a concepção de livre arbítrio, o homem renascentista apresenta os 

limites em que se situa o homem diante das relações entre tempo e espaço. Szondi afirma: 

 

O drama da época moderna nasceu no Renascimento. Como audácia espiritual do 

homem que dava conta de si com o esfacelamento da imagem medieval do mundo, 

ele construía a efetividade da obra na qual pretendia se firmar e espelhar partindo 

unicamente da reprodução da relação entre homens. O homem só entrava no 

drama como ser que existe com outros. O estar “entre outros” aparecia como a 

esfera essencial de sua existência; liberdade e compromisso, vontade e decisão, 

como as mais importantes de suas determinações. O “lugar” em que ele ganhava 

realidade dramática era o ato de decidir-se (SZONDI, 2011, p. 23-24). 

  

A subjetividade e a responsabilidade são características essenciais à análise do drama 

moderno. Na modernidade, o homem é o sujeito da ação, sendo, dessa forma, responsável pelas 

suas próprias escolhas e não estando submetido a forças divinas que lhe são inexoráveis e absolutas.  

A modernidade referencia a grandeza do caráter, posta a liberdade subjetiva das 

personagens. Assim, o conteúdo dramático do drama moderno está voltado para o homem e seus 

respectivos problemas, em oposição à legitimidade ética do drama clássico. O drama moderno é 

fortalecido pela liberdade das personagens, pois o conflito se processa, também, no interior dos 

agentes dramáticos. Conforme Hegel: 

 

Ora, a tragédia moderna apóia-se, de início, no princípio da subjetividade. É a 

interioridade subjetiva do caráter, e não uma simples personificação clássica das 

forças morais, que constitui o seu objeto e conteúdo, e que faz com que tanto a 

explosão dos conflitos como o desenlace dependam de conjecturas acidentais 

(HEGEL, 2010, p. 616). 

 

No entendimento do drama trágico moderno, devemos observar que as personagens são 

indivíduos que refletem sobre sua existência e ações e põem em dúvida suas certezas e sentidos e, 

dessa maneira, elegem suas possibilidades de ação. O drama moderno enfatiza a subjetividade livre, 

evidenciando que o herói moderno não é movido por forças éticas inexoráveis e absolutas, mas por 

motivações particulares e individuais. Estas motivações são determinadas pelas paixões e anseios 

dos indivíduos modernos. Ao dedicar a atenção aos indivíduos, os fins se particularizam e são 

admitidos como fins em si mesmos. Dessa forma, Hegel afirma: 

  

[...] a poesia romântica moderna tem por principal objetivo a paixão pessoal, cuja 

satisfação equivale à de um fim subjetivo. Trata-se, em geral, do destino de uma 

personagem e de um caráter particulares, em condições especiais. 
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[...] O que nos interessa no conteúdo da ação não é a justificação moral ou a 

necessidade, mas a própria pessoa e tudo o que se lhe refere (HEGEL, 2010, p. 

601).  

 

O drama trágico grego, diferentemente do moderno, concebe a justiça divina como absoluta, 

capaz de conciliar a natureza conflituosa das grandezas éticas. Por outro lado, o drama moderno 

evidencia a natureza da subjetividade livre e a particularidade do caráter. No drama moderno, as 

personagens situam-se em meio a uma grande variedade de circunstâncias e situações e o conflito 

é determinado e desencadeado, principalmente, por seus caracteres.  

O drama moderno, segundo a concepção hegeliana, encontra-se dividido em três partes 

significativas. Na primeira observamos o nascimento do conflito, na segunda o conflito e, na 

terceira, o desenlace. Observamos que no drama moderno o coro foi substituído pelos monólogos 

das personagens, pois o que realmente importa para estes, não é a justificação moral e a 

necessidade. O que interessa no conteúdo da ação trágica moderna é a pessoa e tudo o que a ela se 

refere. As personagens objetivam-se através da fala. Dessa forma, os monólogos encontram-se 

situados na composição da ação dramática, no momento em que os indivíduos refletem sobre os 

conflitos internos, substituindo, por sua vez, a função do coro na tragédia grega. Hegel comenta: 

 

O desenvolvimento desta subjetividade permite também a representação das 

numerosas particularidades que fazem parte do mundo interior assim como as que 

derivam das circunstâncias e acidentes exteriores. Disto resultam conflitos que, 

em oposição com os conflitos simples do teatro antigo, se caracterizam pela 

variedade e riqueza dos caracteres, pela singularidade das complicações 

inesperadas, pelo encadeamento de intrigas, pelo improviso dos acontecimentos, 

enfim, pela utilização de um grande número de elementos que contrastam com o 

caráter substancial e simples da ação no drama clássico e cuja liberdade 

caracteriza o tipo de arte romântica (HEGEL, 2010, p. 601-602). 

 

Analisamos que a individualidade e a subjetividade são as características principais do 

drama moderno. É a interioridade subjetiva do caráter que constitui o seu conteúdo e objeto. Neste 

sentido, as personagens trágicas modernas não buscam uma justificação moral para as suas escolhas 

e ações, no entanto, buscam permanecer fiéis a si mesmas. 

De uma forma geral, podemos observar várias diferenças entre a tragédia grega e o drama 

moderno. No entanto, ao considerar que a tragédia nunca significou um conceito estático de arte e 

que as formas dramáticas são históricas, é imperioso compreendermos as relações que ligam a 

tragédia grega ao drama moderno, focando no princípio histórico do fenômeno literário. 

Analisamos adiante discussões relativas à existência e à inexistência da tragédia em tempos 
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modernos, mediante as reflexões de George Steiner, Raymond Williams, Terry Eagleton e Sandra 

Luna. 

 

 

2.3 Drama Social e Tragédia Moderna 

 

 

George Steiner (2006), no livro A Morte da Tragédia, analisa que as tragédias foram criadas 

e encenadas a partir de uma configuração mítica e social da Grécia do século V a. C. Neste sentido, 

segundo Steiner, as peças que foram criadas após a realização das tragédias gregas, com exceção 

de duas peças históricas de Shakespeare, não se encontram atreladas ao conceito primário de 

tragédia formulado pelos gregos.  

Neste livro, Steiner realiza um percurso histórico pela teoria do drama, analisando os 

motivos que anularam a possibilidade da tragédia em tempos modernos. O autor argumenta que 

algumas peças modernas se utilizaram do trágico, no entanto, essas peças não apresentam tramas 

absolutas, inexoráveis e irreparáveis como as tragédias gregas. Segundo Steiner: 

 

As tragédias terminam mal. O personagem trágico é rompido por forças que não 

podem ser completamente compreendidas nem superadas pela prudência racional. 

Isso novamente é crucial. Onde as causas dos desastres são temporais, onde o 

conflito pode ser resolvido por meios técnicos ou sociais, podemos ter drama 

sério, mas não tragédia. Por mais flexíveis que fossem as leis do divórcio, não 

poderiam alterar o destino de Agamêmnon; a psiquiatria social não é resposta para 

Édipo. Mas revelações econômicas mais saudáveis ou melhor alinhadas podem 

resolver algumas das crises nos dramas de Ibsen. Deve-se ter em mente essa 

distinção aguda. A tragédia é irreparável (STEINER, 2006, p. 4). 

 

Conforme o autor, a característica primordial da tragédia centra-se na sua composição de 

ação irreparável, assim como ocorria nas tragédias gregas. Com o rebaixamento estético do drama 

no século XVIII, mediante a queda da aristocracia e a ascensão da burguesia, não existiam, neste 

período moderno, temáticas e conteúdos condizentes com o ideal de tragédia formulado pelos 

gregos. Segundo Steiner (2006, p. 62), após o século XVIII encontram-se “longos períodos, nos 

quais não há produção de tragédias, nem dramas de pretensões sérias”. 

Steiner argumenta que a modernidade impõe à tragédia um rebaixamento estilístico e moral, 

advindo dos ideais românticos, e um consequente apelo à linguagem comum e às temáticas 

ordinárias, não sendo possível a existência da tragédia, ligada ao seu sentido original, no período 

moderno. Nesta perspectiva, George Steiner (2006) denomina de tragédias absolutas aquelas 

tragédias que se encontram vinculadas aos mitos arcaicos, em que o herói trágico é impelido por 



93 

 

forças que não podem ser completamente compreendidas nem superadas por vias da razão. Steiner 

afirma que, na tragédia absoluta, não pode haver conciliação e apaziguamento do herói trágico com 

a unidade ética, argumentando que a Revolução Francesa e as Guerras Napoleônicas, ao 

mergulharem os homens comuns na corrente da história, arruinaram a ocorrência do drama trágico 

no século XVIII. Conforme Steiner: 

 

Esse é um ponto crucial. A Revolução Francesa e as guerras napoleônicas 

mergulharam os homens comuns na corrente da história. Submeteram-nos às 

pressões da experiência e do sentimento as quais, em tempos anteriores, foram 

prerrogativas perigosas de príncipes, homens de Estado e soldados profissionais. 

Uma parte crescente da vida privada tornara-se agora exposta aos clamores da 

história. E essa parte aumentava com a expansão dos meios de comunicação. [...] 

O novo homem ‘histórico’ chegava ao teatro com um jornal no seu bolso. O 

espectador havia se tornado leitor. [...] O público não tinha diante de si a qualidade 

do silêncio, mas uma emoção em excesso e tumulto. [...] A história do declínio do 

drama sério é, em parte, a do surgimento da novela. O século XIX é a época 

clássica da impressão de massa de baixo custo, da serialização e das salas de 

leitura públicas. O novelista, o divulgador do conhecimento humano e científico, 

ou o historiador, tinham agora acesso bem mais imediato ao público do que o 

dramaturgo. [...] No século XVII, um Dickens e um Macaulay muito 

provavelmente seriam dramaturgos. Agora a audiência encontrava-se em outro 

lugar (STEINER, 2006, p. 67). 

 

Neste período pós Revolução Francesa, analisamos a ascensão da classe média burguesa e 

uma consequente produção de textos literários preocupada em satisfazer esse novo público burguês 

iletrado. No entanto, embora existisse essa produção literária específica para esse novo público 

burguês, Steiner analisa que o fracasso da tragédia seria decorrente dos ideais românticos de 

literatura. 

Consoante Steiner, com o avanço da modernidade ocorre o declínio da tragédia. O ideal 

romântico de literatura era incompatível com a superioridade da tragédia, pois rebaixava as 

personagens do drama e introduzia temas ordinários no palco, uma vez que “a visão romântica da 

vida não é trágica” (STEINER, 2006, p. 72).  

Ao analisar esse rebaixamento estético e estilístico do drama, George Steiner (2006), 

decreta a morte da tragédia no século XVIII, alegando que esse rebaixamento contrasta com a 

superioridade heroica e com a dimensão metafísica implicadas na tragédia clássica. Segundo o 

autor: 

 

Na tragédia grega como em Shakespeare, as ações mortais estão cercadas por 

forças que transcendem o homem. A realidade de Orestes encontra-se vinculada 

às Fúrias; as irmãs Sobrenaturais esperam pela alma de Macbeth. Não se pode 

conceber Édipo sem uma esfinge, nem Hamlet sem um fantasma. As sombras 
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reunidas pelos personagens do drama grego e shakespeariano prolongam-se em 

uma escuridão maior. E a totalidade do mundo natural é uma festa para a ação. Os 

trovões sobre os bosques sagrados, em Colona, e as tempestades em O Rei Lear 

são causados por algo maior que o tempo. Na tragédia, o relâmpago é um 

mensageiro. Mas não pode mais ser assim uma vez que Benjamin Franklin (a 

encarnação do novo homem racional) faz seu escoamento com uma pipa. O palco 

trágico é uma plataforma que se estende precariamente entre o céu e o inferno. 

Aqueles que caminham sobre ela podem encontrar, a qualquer virada, ministros 

de graça ou da danação. Édipo e Lear instruem-nos sobre quão pouco do mundo 

pertence ao homem. A mortalidade é o compasso de uma espiada breve e perigosa 

e, para todas as sentinelas, seja em Elsinore ou nas ameias, em Micenas, o 

surgimento da alvorada tem seu alento de milagre. Afugenta os viajantes da noite 

para a fuga ou para o repouso. Mas ao toque de Hume ou de Voltaire, as visitações 

nobres ou odiosas que haviam assombradas a mente, desde que o sangue de 

Agamenon clamou por vingança, desapareceram de uma vez, ou procuraram 

refúgio espalhafatoso em meio às luzes do melodrama. Os galos modernos 

perderam a arte de cacarejar para que os espíritos inquietos retornem ao purgatório 

(STEINER, 2006, p. 111). 

 

Segundo o excerto, podemos observar que Steiner reduz a tragédia a um modelo não 

histórico de arte, que ignora as transformações sociais e os valores culturais do período moderno, 

analisando que a modernidade rompe com a perspectiva de tragédia como uma ação irreparável, 

pois evidencia redenção e solução para os conflitos do herói trágico. 

Raymond Williams (2011), no livro Tragédia moderna, analisa que o conceito de tragédia, 

concebido desde a tradição clássica grega até os dias hodiernos, passou por processos de 

ressignificação. Para o autor, a “tragédia moderna”, ou o drama social, surgiu no século XVIII, 

com a ascensão da burguesia e com os novos ideais românticos de literatura. Além disso, o autor 

também considera que toda a dramaturgia trágica dos séculos XIX e XX condiz com o conceito de 

“tragédia moderna”.  

Na edição crítica da obra de Raymond Williams, Iná Camargo Costa argumenta que o autor 

escreveu o livro Tragédia moderna na tentativa de combater os ideais relativos à impossibilidade 

da experiência trágica em tempos modernos. Camargo Costa argumenta: 

 

Especificando um pouco, Raymond Williams começou a escrever em 

resposta a uma espécie de febre que tomara conta da academia britânica: 

George Steiner e seguidores, apoiados em problemática leitura de 

Nietzsche (e Schopenhauer), haviam decretado a impossibilidade da 

experiência trágica nos tempos modernos e, para não perder as 

prerrogativas acadêmicas, costumavam reagir com violência (verbal, é 

claro) aos usos inadequados do adjetivo "trágico" (COSTA, 2011, p. 14-

15). 
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Com base na análise dos estudos realizados por Raymond Williams, Costa analisa que esse 

posicionamento contra a existência da tragédia em tempos modernos vincula-se diretamente à 

apropriação do teatro pela burguesia. Podemos observar isto no excerto a seguir: 

 

Avançando um pouco mais, pergunta o professor: se algum de nós for 

atropelado por um ônibus, por que isso não será uma tragédia? Por 

modéstia, indiferença, ofensa ou ideologia? A academia, explica ele, não 

considera trágicos acontecimentos como guerra, fome, trabalho, tráfego, 

política. Isso equivale a não ver neles conteúdo ético ou ação humana 

consciente. Pois não relacionar tais acontecimentos ou situações a 

significados universais é assumir com ares vitoriosos uma estranha e 

peculiar falência que nenhuma retórica consegue esconder. Mas esse 

estreitamento da dimensão do humano tem uma explicação histórica, 

enraizada na apropriação do teatro pela burguesia. A concepção de 

indivíduo - fundamento da visão de mundo dessa classe social - como 

entidade isolada, em si mesma, que não é o Estado (como era o herói da 

tragédia clássica) e nem sequer faz parte dele, redundou na concepção 

burguesa de tragédia, restrita à vida privada, que perdeu o caráter geral e 

público (ainda presente na tragédia neoclássica dos tempos de Corneille, 

Racine e Voltaire) (COSTA, 2011, p. 15). 

 

Neste livro, Raymond Williams (2011) tenta rechaçar a concepção de que a tragédia não é 

possível em tempos modernos, fazendo uma análise de importantes momentos da história da 

dramatologia. Segundo Williams, o conceito de tragédia é atrelado à civilização europeia greco-

cristã, tendo sua origem na Grécia clássica. Segundo o autor: 

 

A palavra tragédia chega a nós a partir da longa tradição da civilização 

europeia, e é fácil ver essa tradição como uma importante continuidade: o 

fato de que tantos dos escritores e pensadores mais recentes se mostraram 

conscientes do papel desempenhado por aqueles que os antecederam, 

vendo a si mesmos como contribuindo para uma ideia ou forma comum 

(WILLIAMS, 2011, p. 33). 

 

Neste sentido, Raymond Williams (2011) defende a tese de que o conceito de tragédia 

passou por reformulações ao longo dos tempos, argumentando a possibilidade do trágico, mesmo 

em situações ordinárias: 

 

Numa vida comum, transcorrida em meados do século XX, conheci o que acredito 

ser a tragédia em muitas formas. Ela não ocorreu na morte de príncipes. A tragédia 

ocorreu de forma a um só tempo mais pessoal e geral. Fui impelido a tentar 

entender essa experiência e recuei, desconcertado em relação à distância que se 

interpunha entre a minha própria noção de tragédia e as convenções da época. 

Conheci a tragédia na vida de um homem reduzido ao sistema, em uma banal vida 

de trabalhos. Na sua morte comum e sem repercussão vi uma aterradora perda de 

conexão entre os homens, e mesmo entre pai e filho; uma perda de conexão que 
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era, no entanto, um fato social e histórico determinado: uma distância mensurável 

entre o desejo desse homem e a sua resistência ao sofrimento, e entre estes dois e 

os objetivos e sentidos que uma vida comum lhe ofereceu. Vi a perda de conexão 

que se erguia entre a comissão de operários e a cidade, e homens e mulheres 

esmagados tanto pela pressão de aceitar essa perda como normal quanto pelo 

adiamento e corrosão da esperança e do desejo. Foi-me dado ver, também, assim 

como a toda uma civilização, uma ação trágica emoldurando esses mundos e no 

entanto também, paradoxal e tragicamente, irrompendo como violência em meio 

a eles (WILLIAMS, 2011, p. 29-30). 

 

Raymond Williams argumenta que o conceito de tragédia adquiriu conotações diferentes 

do seu sentido primário. Assim, segundo ele, o conceito de tragédia está além do formulado por 

Aristóteles, de que ela se configura como a “imitação de uma ação de caráter elevado, completa e 

de certa extensão, em linguagem ornamentada” (ARISTÓTELES, 1991b, p. 205). Williams afirma 

que a tragédia não somente estaria atrelada à representação de ações de nobres, como analisava 

Aristóteles na Poética, mas estaria ligada à representação de ações de pessoas comuns e situações 

ordinárias, tendo como exemplo a vida trágica de um operário do século XX. No entanto, cabe 

destacar que a palavra tragédia não pode ser interpretada como qualquer reação à morte ou a um 

mero acidente. Raymond Williams ressalta: 

 

Tragédia, nós dizemos, não é meramente morte e sofrimento e com 

certeza não é acidente. Tampouco, de modo simples, qualquer reação à 

morte ou ao sofrimento. Ela é, antes, um tipo específico de acontecimento 

e de reação que são genuinamente trágicos  e que a longa tradição 

incorpora. Confundir essa tradição com outras formas de acontecimento 

e de reação é simplesmente uma demonstração de ignorância 

(WILLIAMS, 2011, p. 31). 

 

Em sentido convergente ao de Raymond Williams, Sandra Luna (2012b), no livro Drama 

Social, Tragédia Moderna: Ensaios em Teoria e Crítica, argumenta que a modernidade impôs um 

rebaixamento estético e estilístico à tragédia. Nesta perspectiva, as personagens das “tragédias 

modernas” não são reis e príncipes, são homens comuns que representam conflitos cotidianos. 

Dessa forma, a modernidade dramática abandona o rebuscamento linguístico da fala dos reis e 

príncipes, cedendo espaço para a linguagem prosaica de personagens comuns. As tragédias, na 

modernidade, não mais representam ações de personagens elevadas e não necessitam serem escritas 

em uma linguagem ornada, como apontava Aristóteles em sua Poética. Sandra Luna, ao analisar a 

trajetória da dramatologia trágica depois da revolução romântica ocorrida nos séculos XVIII e XIX, 

afirma: 
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“Rebaixando” a arte trágica não apenas com relação ao status social de seus 

personagens, mas também concedendo ao drama o direito de expressar-se em 

linguagem prosaica, os dramaturgos e pensadores dessa arte instauravam novos 

parâmetros de composição condizentes com a esfera da vida que então passava a 

ser representada na mímesis dramática e que tomava o homem comum e seus 

conflitos cotidianos como foco central para a representação (LUNA, 2012b, p. 

29). 

 

Ao analisar esse rebaixamento da arte, Sandra Luna, tendo como base seus estudos sobre 

Gotthold Ephraim Lessing, se posiciona a favor das considerações de Raymond Williams e contra 

os argumentos de George Steiner (2006) sobre a morte da tragédia, observando que o sofrimento 

do homem comum não é menos trágico que o sofrimento de um rei, pois o simples fato de ser rei 

não desperta mais emoção nos leitores e espectadores. Assim, segundo a autora, nos comovemos e 

temos piedade do rei enquanto ser humano, não por sua condição e privilégios de monarca.  

Neste sentido, Sandra Luna (2012b) questiona os argumentos de Steiner, pontuando que 

mais importante do que o uso da linguagem na criação do drama, encontra-se o entendimento de 

que a “alma da tragédia” é a ação, como afirma Aristóteles na Poética. Assim como os autores, 

acreditamos que ao conceber o homem moderno como o sujeito da ação dramática, não temos mais 

ações subordinadas as forças divinas e inexoráveis.  

Como ponto central da sua tese, Raymond Williams (2011) nega o argumento que tornaria 

inconcebível o sofrimento de um homem comum como um evento trágico, divergindo do 

entendimento de que somente o sofrimento da nobreza poderia suscitar terror, piedade, empatia e 

compaixão. Para o autor, a tradição acadêmica relativa ao conceito de tragédia é uma ideologia. 

Williams argumenta: 

 

Aqui, ao menos (quando não em um estágio muito anterior) podemos ver que a 

tradição acadêmica mais comum em torno da tragédia é, de fato, uma ideologia. 

O que está em jogo não é o processo que vincula um evento a um sentido geral, 

mas a característica e a qualidade intrínsecas desse sentido geral. Ouvi certa vez 

alguém dizer que, se “você e eu” saíssemos e fôssemos atropelados por um ônibus, 

isso não seria uma tragédia. Hesitei quanto à forma de entender o comentário: 

como uma cativante modéstia; como indiferente e ofensivo; ou como uma 

ideologia inteiramente estranha (WILLIAMS, 2011, p. 72). 

 

Dessa forma, não se pode excluir do conceito de tragédia o sofrimento do homem comum, 

justificando de maneira simplista que esse sofrimento não é significativo, ou seja, que é um “mero 

sofrimento”. Ignorar a existência da tragédia em tempos modernos, consoante Williams, é ignorar 

nossa própria cultura de guerra, fome, trabalho etc. Neste sentido, consideramos que a tragédia na 

modernidade permanece viva, no entanto, metamorfoseada pelos novos princípios e valores 

sociais, culturais e históricos da modernidade. Williams afirma: 
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Os eventos que não são vistos como trágicos estão profundamente inseridos no 

padrão da nossa própria cultura: guerra, fome, trabalho, tráfego, politica. Não ver 

conteúdo ético ou marca de ação humana em tais eventos, ou dizer que não 

podemos estabelecer um elo entre eles e um sentido geral, e especialmente em 

relação a sentidos permanentes e universais, é admitir uma estranha e especifica 

falência, que nenhuma retórica sobre a tragédia pode, em última análise, encobrir 

(WILLIAMS, 2011, p. 73). 

 

Conforme Williams, como o conceito de tragédia encontrava-se atrelado à hierarquia social, 

a morte de um escravo não passava de um mero acidente, ou um “mero sofrimento”. De outra 

forma, a morte de um rei, configurava-se como um “sofrimento significativo” ligado ao conceito 

de tragédia formulado pelos gregos. Assim, a posição social que os homens ocupam vem a ser a 

verdadeira linha divisória entre as definições de tragédia e de acidentes. Ademais, Williams adverte 

que não devemos cometer generalizações, acreditando que qualquer sofrimento ligado à morte 

pode se configurar como tragédia. Williams argumenta: 

 

A ação trágica diz respeito à morte, mas não tem necessariamente de terminar em 

morte, a menos que isso seja imposto por uma determinada estrutura de 

sentimento. A morte, mais uma vez, é um ator necessário, mas não a ação 

necessária. Encontramos essa alteração padrão de forma recorrente no argumento 

trágico contemporâneo (WILLIAMS, 2011, p. 84). 

 

Segundo o autor, existe uma relação significativa entre a tragédia e a morte. No entanto, 

devemos considerar que a tragédia pode ou não terminar com a morte das personagens trágicas, 

focando nossa atenção no ressurgimento do conceito do mal. Consoante Williams: 

 

Culturalmente, o mal é uma designação para muitos tipos de desordem que 

ocorrem e destroem a vida real. Como tal, ele é usual na tragédia, em muitas 

formas específicas e variadas: vingança, ambição, orgulho, frieza, luxúria, inveja, 

desobediência ou rebeldia. Em cada caso, ele é apenas inteiramente compreensível 

no interior da avaliação de uma determinada cultura ou tradição. É possível, com 

efeito, em alguma ideologia específica, generalizá-lo até que ele apareça como 

uma força absoluta e até mesmo singular. Com um nome comum, igualmente, ele 

parece assumir uma característica geral. Mas não podemos então afirmar que a 

tragédia seja o reconhecimento do mal transcendental. A tragédia comumente 

dramatiza o mal, em formas particulares (WILLIAMS, 2011, p. 85). 

 

Dessa forma, não podemos generalizar as forças particulares do mal. Para o autor, a tragédia 

não nos ensina nada sobre o mal, mas sobre os variados tipos de ações. Assim, Raymond Williams 

analisa que não podemos rechaçar a tragicidade do homem moderno, mesmo que este não esteja 

subordinado a poderes e a forças divinas que o impelem a agir e escolher entre o bem e o mal. 
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Na tragédia moderna, os fins das personagens são mais particulares que os da tragédia 

grega, pois foca na individualidade dos homens. Na tragédia grega, o desenlace do conflito se dá 

por meio da contemplação da eterna justiça, com a queda da personagem. O herói trágico abdica 

da sua vontade pessoal em decorrência de forças inexoráveis e absolutas ou se destrói pela 

intransigência de suas escolhas e ações. Por outro lado, nas tragédias modernas, constatamos que 

as personagens são mais individualizadas. Dessa forma, a justiça é necessariamente mais fria e 

mais particularizada, pois a queda do herói trágico se dá contra forças estabelecidas na esfera social. 

Neste sentido, o desfecho trágico ocorre como consequência do insucesso de determinadas ações 

que poderiam ter sido bem sucedidas. 

Sandra Luna (2012b) afirma que a civilização ocidental comunicou a crença no homem 

moderno como o senhor de sua consciência e de sua vontade. Assim, o herói  moderno, ao perder 

sua inocência e assumir as consequências de suas ações, pode ser configurado como diversos tipos 

de heróis trágicos, a depender, principalmente, dos excessos consentidos à liberdade que lhe é 

outorgada e ao exercício da sua subjetividade racionalista. Sandra Luna analisa: 

 

Enfatizando na ação o agente dramático sob perspectivas que desvelam 

profundidade psicológica e complexidade intelectual, o teatro do Renascimento 

prima por dramatizar o homem enquanto arquiteto de si mesmo, senhor de sua 

consciência e de sua vontade. Sem limites para o exercício dessa subjetividade 

racionalista, o herói passa a representar no palco a inocência perdida e, com ela, a 

maldade, o crime, a ofensa, a injustiça, a danação e outros excessos consentidos 

pela liberdade outorgada ao homem moderno (LUNA, 2012b, p. 65). 

 

O homem moderno luta contra sua própria consciência, configurando-se como o arquiteto 

de suas ações. Assim, segundo Luna, a tragédia moderna lida com conflitos que poderiam ser 

evitados e que são desnecessários, estando embutida exatamente nisto a sua tragicidade e suas 

potencialidades críticas. Como observado, constatamos que a cultura do homem moderno impõe 

uma nova concepção de drama à Modernidade. Com o advento do Renascimento tem-se uma nova 

compreensão do universo, no qual os homens se fazem responsáveis pelas suas próprias ações, 

configurando-se como os sujeitos da ação dramática, não mais sendo impelidos por forças 

inexoráveis. Terry Eagleton (2013), no livro Doce Violência: A Ideia do Trágico, discípulo de 

Raymond Williams, apresenta uma argumentação em que demonstra ser desconcertante o fato de 

a tragédia ter sido declarada morta ou portadora de valor absoluto no século XVIII e que em um 

período “encharcado de sangue”, como o do século XX, não seja possível a existência da tragédia. 

Eagleton assegura: 
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Assim é, então, que a tragédia, nas mãos de teóricos, e não de práticos, desloca-

se para uma era democrática com um indulgente olhar retrospectivo para a honra, 

a hierarquia e o heroísmo, e opõe o destino antigo à liberdade moderna. Ela eleva 

o valor do sofrimento acima do impulso para erradica-lo, repudiando a razão em 

favor do mito, a história em favor da eternidade, o acidente em favor da essência. 

A tragédia opõe uma retórica refinada à fala demótica da modernidade, agarrando-

se a compromissos inflexíveis, que não toleram nenhum acordo. O que, em sua 

visão, dá significado à vida não é o amor nem a amizade, mas a morte. Ela zomba 

da noção de progresso secular e é cética quanto ao sujeito autodeterminante 

(EAGLETON, 2013, p. 283-284). 

 

Em posição contrária a de George Steiner (2006), Terry Eagleton, seguindo a mesma linha 

de pensamento de Raymond Williams (2011), considera que a tragédia passou por um processo de 

ressignificação na modernidade, em que o humanismo e o individualismo são, ao mesmo tempo, 

forças motoras de destruição e salvação da vida humana. Neste sentido, Eagleton argumenta que: 

 

Essa visão de tragédia surge, surpreendentemente, em um período que 

testemunhou mais tragédias da vida real do que qualquer outro período da história. 

Embora os intelectuais sejam tomados de emoção, falando da tragédia como sendo 

apreciável e enobrecedora, ou emitindo lamentos elegíacos pelo seu declínio, a 

história está tomada por guerras, massacres, doenças, fome, assassinatos políticos. 

É verdade que, assim como o sofrimento se agravou rapidamente, de maneira 

geral, também se agravou nossa sensibilidade em relação a ele. A mais sangrenta 

das épocas foi também a mais humanitária. Esse humanitarismo não é só de 

“fachada”, embora, sem dúvida, também o seja; é também porque um humanismo 

e um individualismo, fontes dessa destrutividade, também podem mostrar um 

genuíno respeito à vida humana. Porém, é desconcertante perceber que, nesse 

período encharcado de sangue, a tragédia é declarada morta ou portadora de valor 

absoluto (EAGLETON, 2013, p. 284). 

 

Eagleton (2013) analisa que, de forma irônica, a tragédia, no século XVIII, é declarada 

morta ou portadora de valor absoluto (possuidora de uma forma estática de arte) pelos teóricos do 

drama. Ao analisar o processo de ressignificação da tragédia, Eagleton afirma que a modernidade 

dramática do século XX vivencia a tragédia da falsa liberdade. Somos movidos por nossa livre 

ação, no entanto somos como joguetes de forças “misteriosas”. A linguagem, a vontade, o poder, 

a história, a produção e o desejo configuram-se como forças anônimas e como um novo impulso 

trágico dado à modernidade dramática, como uma espécie de retorno à mitologia. Eagleton afirma: 

 

Em mais uma irônica reviravolta, a primeira alegação, de maneira geral, implica 

a última, já que a morte da tragédia é normalmente lamentada com a morte de algo 

que, no fim das contas, é precioso. Porém, ambas as asserções são respostas à 

devastação e à matança, e não apenas a negação dessas últimas. Se a tragédia está 

morta, então, como já vimos, é porque ela postula um sentido de valor que uma 

história de terror supostamente extinguiu. E se ela tem valor absoluto, seja viva 

ou morta, é porque representa uma reação à barbárie moderna. Simplesmente 
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aquilo que ela denuncia nessa era costuma ser a ciência, a democracia, o 

liberalismo e a esperança social, e não a injustiça, a exploração e a agressão 

militar. Neste sentido, a tragédia está vinculada às próprias formas sociais que ela 

própria repudia (EAGLETON, 2013, p. 284-285). 

 

Segundo Eagleton, no século XX a história perde seu caráter linear, cedendo lugar para o 

cíclico, o sincrônico, a epifania da eternidade, a gramática profunda de todas as culturas etc. Para 

ele, conceber a tragédia como modelo estático de arte, é substituir uma formação complexa por 

uma doutrina única, anulando-se as vidas individuais e a subjetividade humana. Nesse sentido, 

Eagleton afirma: 

 

O que acontece com a tragédia no século XX não é a sua morte, mas sua 

transformação em modernismo, pois uma importante linha do modernismo, 

oriunda da direita mais do que da esquerda, também ridiculariza uma sociedade 

de classe média da qual, não obstante, ela se mantém cúmplice, criticando sua 

condição de espiritualidade abandonada (EAGLETON, 2013, p. 285). 

 

Sandra Luna (2012b) analisa que não é necessária a existência de forças metafísicas e sobre-

humanas impactantes para a realização da tragédia. Assim, a lacaização do teatro e o rebaixamento 

estilístico e formal que a modernidade impôs à tragédia não diminuírem a empatia em relação ao 

sofrimento e nem oblitera o efeito trágico. Luna esclarece: 

 

Se, para teóricos como George Steiner, um drama será trágico apenas quando 

permita a ocorrência de forças metafísicas, sobre-humanas, impactantes 

porquanto inevitáveis, inescapáveis, incompreensíveis, o que dizer da tragicidade 

de situações mundanas que poderiam ter sido totalmente evitadas? Schopenhauer, 

assim como Freud, entendem que tragédias que se dão puramente no âmbito das 

interrelações humanas são, por isso mesmo, mais trágicas, ainda que este tipo de 

sofrimento, que, justamente por ser proveniente de uma fonte humana, pareça, a 

Schopenhauer, terrível porque evitável, para Freud, não “menos fatidicamente 

inevitável do que o sofrimento oriundo de outras fontes” (FREUD, 1996, p. 9). 

Claro que essa é uma perspectiva psicanalítica e Freud deve aí estar a pensar no 

homem como vitima ou algoz de si mesmo e dos outros (LUNA, 2012, p. 36). 

 

Seguindo esse raciocínio, temos, com a tragédia grega, um modelo de arte dramática que 

se atualiza a cada nova era e não um modelo doutrinário e estático de arte, portadora de valor 

absoluto. Como a alma da tragédia é a ação, é na análise da trama que podemos observar, por meio 

das ações das personagens, os seus caracteres, o ethos e os fins perseguidos. Nas tragédias gregas, 

como analisado, o conflito dramático configura-se como um conflito da objetivação da liberdade e 

da razão. Já as “tragédias modernas” são caracterizadas pela interioridade subjetiva do caráter que 

constitui o seu conteúdo e objeto.  
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Assim, ao tecer uma análise histórica da tragédia, Raymond Williams (2011) assegura que 

a tragédia nunca possuiu uma forma ou um conceito estático de arte, refutando, principalmente, os 

teóricos que negam a existência da tragédia em tempos modernos. Para Raymond Williams, o 

conceito de tragédia é histórico, passível de novas acepções, sendo importante para os estudiosos 

do drama a compreensão da relação entre a tradição e a modernidade. Segundo Williams: 

 

Tragédia se tornou, em nossa cultura, um nome comum para esse tipo de 

experiência. Não apenas os exemplos oferecidos por mim, mas muitos outros 

acontecimentos – um desastre numa mina, uma família destruída pelo fogo, uma 

carreira arruinada, uma violenta colisão na estrada – são chamados de tragédias. 

E, no entanto, tragédia é também um nome extraído de um tipo específico de arte 

dramática que por vinte e cinco séculos teve, sem interrupções, uma história 

intricada, mas que pode ser explicada. A sobrevivência de muitas das grandes 

obras a que chamamos tragédias confere um peso importante a sua presença.  A 

coexistência de sentidos parece-me natural, e não há nenhuma dificuldade 

fundamental tanto em ver a relação entre eles quanto em distinguir um do outro. 

E no entanto é comum que os homens educados no que constitui agora a tradição 

acadêmica fiquem  impacientes e mesmo desdenhosos em relação ao que vêem 

como usos imprecisos e vulgares da palavra “tragédia”, na fala comum e nos 

jornais (WILLIAMS, 2011, p. 30). 
 

Raymond Williams (2011) afirma que existem pontos de ruptura entre a tragédia clássica e 

o drama moderno. Mesmo assim, analisa que no drama moderno podem ser observados evidentes 

traços de continuidade da tragédia grega. Nesta perspectiva, podemos constatar que existem 

concepções antagônicas relativas à compreensão do drama trágico. Primeiramente, observamos a 

concepção que refuta a ideia da tragédia em tempos modernos e, a segunda, que compreende a 

permanência de traços estilísticos da tragédia no drama moderno, como uma espécie de 

continuidade transformada. 

Assim, ao tecermos análises de obras literárias pertencentes a essa tradição trágica, devemos 

observar as ligações históricas, estilísticas, temáticas e conteudísticas que unem as peças umas às 

outras. Raymond Williams salienta: 

 

Desse modo, examinar a tradição trágica não significa necessariamente interpretar 

um único corpo de obras e pensamentos ou perseguir variações em uma suposta 

totalidade. Significa olhar crítica e historicamente para obras e ideais que têm 

algumas ligações evidentes entre si e que se deixam associar em nossas mentes 

por meio de uma única e poderosa palavra. É, acima de tudo, observar essas obras 

e ideais no seu contexto imediato, assim como na sua continuidade histórica, 

examinando o lugar e a função que exercem em relação a outras obras e ideias e 

em relação à diversidade e multiplicidade da experiência atual (WILLIAMS, 

2011, p. 34). 
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Como constatado ao longo dos séculos, Williams analisa que a tragédia passou por 

ressignificações conceituais, afirmando que a mesma sobreviveu no período moderno, adquirindo 

diferentes conotações. Assim, podemos observar, segundo Williams, que a consolidação da 

civilização ocidental delineia um maior distanciamento do modelo grego de tragédia, no entanto, a 

tragédia permanece viva na modernidade. 

  Nesta perspectiva, feitas essas discussões em torno do percurso histórico da 

tragédia, na tentativa de elucidar seus principais elementos constitutivos ao longo dos tempos, 

faremos, no próximo capítulo deste trabalho, uma análise das peças, tendo como base a tradição 

e a modernidade na dramatologia, enfatizando aspectos da cultura andaluza como determinantes 

para o entendimento da composição trágica das mesmas.  
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Eso nunca. Nunca. Marchita, marchita, pero 
segura. Ahora sí que lo sé de cierto. Y sola. Voy a 
descansar sin despertarme sobresaltada, para 
ver si la sangre me anuncia otra sangre nueva. 
Con el cuerpo seco para siempre. ¿Qué queréis 
saber? No os acerquéis, porque he matado a mi 
hijo. ¡Yo misma he matado a mi hijo! 

 (LORCA, 2012b, p. 115-117) 
 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

A DRAMATIZAÇÃO DO TRÁGICO NAS OBRAS BODAS DE SANGRE,  

YERMA E LA CASA DE BERNARDA ALBA 

 

 

Apresentamos, inicialmente, neste quarto capítulo, uma análise individual da representação 

do trágico nas peças Bodas de Sangre, Yerma e La casa de Bernarda Alba, seguindo a ordem da 

data da publicação das peças. Mais adiante, neste mesmo capítulo, analisamos os pontos 

convergentes entre as três peças, relacionando seus conteúdos às teorias apresentadas nos capítulos 

anteriores.   

 

 

3.1 O Trágico em Bodas de Sangre 

 

 

Bodas de Sangre configura-se como uma tragédia andaluza marcada por um cristianismo 

rústico e uma sacralidade atávica que evidencia a cultura espanhola da primeira metade do século 

XX. Na obra, analisamos a construção de um cenário mítico-ritualístico através da ambientação 

rural do texto e das ações das personagens, provocando um teor acentuadamente trágico para a 

peça. 

Lorca, inspirado pela realidade sócio-histórica da Espanha, ousou criar uma tragédia em 

pleno século XX, quebrando, desta forma, com paradigmas de reflexão que vão de encontro à 

possibilidade de uma tragédia em tempos modernos. Segundo Ortega y Gasset (1944), no artigo 

Teoria de Andalucía, a Espanha, diferentemente dos demais países Europeus, não progrediu com 
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o mesmo vigor e fervor capitalista da era moderna. Consoante o autor, na Espanha os avanços da 

modernidade não foram tão incisivos como nos demais países europeus. Na Andaluzia da primeira 

metade do século XX, por exemplo, diversos mitos e rituais arcaicos ainda se encontravam 

preservados. Conforme Allen Josephs e Juan Caballero (2012), temos: 

 
A consecuencia del conservadurismo radical del campo andaluz y de numerosos 

factores sociohistóricos - entre ellos la invasión musulmana, la marginación del 

campo andaluz por parte de los conquistadores castellanos, y el estancamiento de 

todo el país después del colapso del imperio español - la vieja vida mediterránea 

del sur de España, muy parecida a la que había dado luz a la tragedia griega, se 

había "congelado" mientras el mundo occidental experimentaba sus grandes 

revoluciones industriales, científicas, políticas y religiosas (JOSEPHS y 

CABALLERO, 2012, p. 17).  

 

Segundo os autores, a Andaluzia possuía mais elementos em comum com a polis grega do 

que com a urbes romana. O povo rural da Andaluzia da década de 30 conservava a sensibilidade 

intuitiva e religiosa dos povos antigos, assim como conservava tabus e mitos arcaicos, estando 

muito próximos, por exemplo, dos princípios que influenciaram o surgimento da tragédia clássica.  

Acreditamos que Lorca, ao criar uma tragédia em pleno século XX não tentava rememorar 

culturas de outros tempos, ou mesmo recriar uma estrutura mitopoética da tragédia grega. Na 

verdade, ele colocava em cena algo muito presente e vivo na Andaluzia. Podemos analisar: 

 

Para resumir brevemente: 1) la cultura española del campo, siempre con su centro 

y eje para Lorca en Andalucía, no sufrió el desarraigo que caracterizó al mundo 

industrializado; 2) aunque el público burgués amenazaba al teatro verdadero, 

Lorca veía una posible salvación, una vuelta a los antiguos valores teatrales, en el 

pueblo; 3) los problemas aristotélicos y teóricos que tanto exasperaba a los 

dramaturgos ingleses, franceses y alemanes no suponían para Lorca un legado 

indispensable ni una barrera para la creación de la tragedia, puesto que él, a través 

de su propio y su propia "cultura de sangre", podía beber de la misma fuente que 

los antiguos "griegos misteriosos"; y 4) la cultura popular en España - máxime en 

Andalucía - no había padecido el yugo del racionalismo excesivo que convertiría 

la lógica en una religión secular, conversión que significaría el triunfo de la clase 

media y del melodrama burgués, pero que al mismo tiempo mataría el antiguo 

fatalista de la verdadera tragedia (JOSEPHS y CABALLERO, 2012, p. 22-23). 

 

Embora muitos traços da era moderna estejam presentes em Bodas de Sangre, como os 

valores da modernidade industrial e capitalista, observamos que esses valores não são 

determinantes para as ações e os destinos das personagens. Analisamos na peça uma cultura pré-

lógica e pré-cartesiana que se opõe ao culto racionalista próprio do período moderno, o que 

aproxima Bodas de Sangre à estrutura da tragédia clássica. 
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Conforme Allen Josephs e Juan Caballero (2012), a literatura espanhola é, ao mesmo tempo, 

religiosa e profana. Bodas de Sangre, neste sentido, contém a fusão do dionisíaco com o apolíneo, 

do sagrado com o profano. Analisamos: 

 

Podemos concluir que, en efecto, ninguno de los aspectos problemáticos que tanto 

han perjudicado a los escritores modernos del género afectó a Lorca. En una 

entrevista de 1933, Lorca declaró: "Bodas de sangre es la primera parte de una 

trilogía dramática de la tierra española" (II, 962). Al año siguiente añadió: "Sin 

este mi amor a la tierra, no hubiera podido escribir Bodas de Sangre" (II, 1022). 

En otra entrevista del mismo año afirmó: "Hay que volver a la tragedia. Nos obliga 

a ello la tradición de nuestro teatro dramático. Tiempo habrá de hacer comedias, 

farsas. Mientras tanto, yo quiero dar al teatro tragedias" (II, 1027). Y terminaba la 

entrevista diciendo: " Caminos nuevos hay para salvar al teatro. Todo está en 

atreverse a caminar por ellos" (II, 1028) (JOSEPHS y CABALLERO, 2012, p. 

26). 

 

Segundo Lorca, Bodas de Sangre não recria mitos antigos. Ela põe em evidência a 

religiosidade e a sacralidade do povo Andaluz da década de 30. Lorca escreveu Bodas de Sangre, 

inspirado nos mitos e nas crenças palpáveis do povo andaluz, teatralizando a morte, a sexualidade, 

o casamento, a traição e diversos outros temas tabus. Lorca comentou sobre o assunto: 

 

"Yo me sorprendo mucho cuando creen que esas cosas que hay en mis obras son 

atrevimientos míos, audacias de poeta. No. Son detalles auténticos, que a mucha 

gente le parecen raros..."(II, 1040). Recuérdese también lo que ya citamos 

respecto de Bodas de sangre y Yerma: "Reales son sus figuras; rigurosamente 

auténtico el tema de cada una de ellas" (II, 1047, subrayado nuestro) (JOSEPHS 

y CABALLERO, 2012, p. 55) 

 

Na citação em epígrafe, Lorca afirma que os temas abordados em Bodas de Sangre são reais 

e autênticos, sendo inspirados na cultura rural andaluza. Ademais, segundo Allen Josephs e Juan 

Caballero, a obra possui elementos que a aproximam dos ritos que antecederam a tragédia clássica, 

como, por exemplo, o ditirambo, canto religioso realizado em homenagem a Dionísio. 

Como evidenciado no primeiro capítulo deste trabalho, a partir das teorias de Anatol 

Rosenfeld (2008) e de Allen Josephs e Juan Caballero (2012), Bodas de Sangre possui um 

acentuado lirismo, mediante o processo de hibridização dos gêneros literários e da construção de 

um drama lírico. Esse lirismo da peça é decorrente da composição e estruturação dos versos, 

constatando-se, ao longo da obra, muitas canções que se intercalam entre as falas das personagens, 

proporcionando sonoridade e ritmo à tragédia. 

O conflito trágico de Bodas de Sangre gira em torno do triângulo amoroso Novia-Novio-

Leonardo. A Novia, insatisfeita com seu destino, foge do seu casamento para reviver um romance 

com seu antigo noivo, Leonardo. Assim, por meio desse “erro trágico” da Novia, ou seja, da 
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hamartia, as personagens caem em desgraça. O Novio, para recuperar a honra da sua família, inicia 

uma procura pelos amantes nos desertos da Andaluzia em busca de vingança, o que gera a morte 

do Novio e de Leonardo ao final da peça. 

A peça divide-se em três atos e sete cenas, possuindo catorze personagens, sendo elas: Madre, 

Novia, Suegra, Mujer de Leonardo, Criada, Vecina, Muchachas, Leonardo, Novio, Padre de la 

Novia, Luna, Muerte, Leñadores e Mozos.  

Como observado, grande parte das personagens que compõem esta trilogia lorquiana 

possuem nomes genéricos. Ao preferir nomes genéricos para as suas personagens, Lorca põe em 

evidência a função social que estas exercem, destacando, desta forma, a dimensão coletiva das 

ações destas personagens. 

Analisamos que Bodas de Sangre possui uma estruturação linear com começo, meio e fim, 

tendo como elementos centrais da ação trágica uma ancestralidade mítica e uma temporalidade 

cíclica em torno do ciclo vital de nascimento, casamento e morte.  

Quanto à unidade de tempo, observamos que a peça deve ocorrer, provavelmente, em alguns 

meses, em virtude do tempo necessário ao acerto e preparativos das bodas do Novio e da Novia e 

da fuga posterior de Leonardo com a Novia. Percebemos uma quebra com a unidade de tempo 

proposta por Aristóteles (1991b), uma vez que o filósofo argumenta que a tragédia deve ocorrer 

nos limites de uma revolução solar, ou seja, um dia. Assim, analisamos que o tratamento dado ao 

tempo na peça é moderno, evidenciando o gosto do Modernismo pelas temporalidades. Em Bodas 

de Sangre, temos passado, presente e futuro imbricados em uma mesma trama. 

Desde o início da peça, temos a presença de elementos simbólicos que antecipam a 

tragicidade da obra, como a navalha, a faca e o punhal. Estes elementos são recorrentes ao longo 

da obra e antecipam a morte do Novio, como também rememoram a morte do seu pai e do seu 

irmão. Podemos observar: 

 

NOVIO. (entrando) Madre.  
MADRE. ¿Que?  
NOVIO. Me voy.  
MADRE. ¿Adónde?  
NOVIO. A la viña. (va a salir)  
MADRE. Espera.  
NOVIO. ¿Quiere algo?  
MADRE. Hijo, el almuerzo.  
NOVIO. Déjelo. Comeré uvas. Dame la navaja.  
MADRE. ¿Para qué?  
NOVIO. (riendo) Para cortarlas. 
MADRE. (entre dientes y buscándola). La navaja, la navaja... Malditas sean 

todas y el bribón que las inventó. 
NOVIO. Vamos a otro asunto. 
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MADRE. Y las escopetas, y las pistolas, y el cuchillo más pequeño, y hasta las 
azadas y los bieldos de la era.  

(LORCA, 2012a, p. 95-96)10 
 

Nas falas da Madre, podemos constatar imagens de luto, tanto pela presença das facas 

quanto pela presença das flores. Observamos que as facas e as flores são utilizadas como imagens 

simbólicas do passado, da juventude e do luto. Analisamos:  

 

MADRE. Todo lo que puede cortar el cuerpo de un hombre. Un hombre 
hermoso, con su flor en la boca, que sale a las viñas o va a sus olivos 
propios, porque son de él, heredados... 

NOVIO. (bajando la cabeza). Calle usted. 
MADRE. ... y ese hombre no vuelve. O si vuelve es para ponerle una palma 

encima o un plato de sal gorda para que no se hinche. No sé cómo te 
atreves a llevar una navaja en tu cuerpo, ni cómo yo dejo a la serpiente 
dentro del arcón.  

NOVIO. ¿Está bueno ya?  
MADRE. Cien años que yo viviera no hablaría de otra cosa. Primero, tu padre, 

que me olía a clavel y lo disfruté tres años escasos. Luego, tu hermano. ¿Y 
es justo y puede ser que una cosa pequeña como una pistola o una navaja 
pueda acabar con un hombre, que es un toro? No callaría nunca. Pasan los 
meses y la desesperación me pica en los ojos y hasta en las puntas del pelo. 

(LORCA, 2012a, p. 96) 
 

A Madre, como observado, pede para o filho não sair de casa portando uma navalha, 

revivendo, a todo instante, o luto do seu outro filho e do esposo. Além disso, observamos a 

repetição do número três ao longo obra, como uma prefiguração do triângulo amoroso entre 

Leonardo-Novia-Novio. 

Mais adiante, em outros diálogos da peça, constatamos que as mortes do marido e do filho 

da Madre foram institucionalmente justiçadas. Assim, como um elemento histórico, que referencia 

a justiça moderna, os assassinos foram presos pelos crimes cometidos. Podemos analisar: 

 

MADRE. No. No vamos a acabar. ¿Me puede alguien traer a tu padre? . ¿Y a tu 
hermano? Y luego, el presidio. ¿Qué es el presidio? ¡Allí comen, allí fuman, 
allí tocan los instrumentos! Mis muertos llenos de hierba, sin hablar, 
hechos polvo; dos hombres que eran dos geranios... Los matadores, en 
presidio, frescos, viendo los montes...  

NOVIO. ¿Es que quiere usted que los mate?  
MADRE. No... Si hablo es porque... ¿Cómo no voy a hablar viéndote salir por 

esa puerta? Es que no me gusta que lleves navaja. Es que... que no quisiera 
que salieras al campo. 

(LORCA, 2012a, p. 96-97) 

                                                           
10 Para diferenciar das citações comuns, teóricas, os excertos das obras analisadas estão diagramados conforme se 

encontram na edição da obra analisada. No caso de Bodas de Sangre, como está em Lorca (2012a). 
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Constatamos que a ancestralidade mítica da obra não rechaça os elementos históricos desta, 

como evidenciado nos diálogos acima. No entanto, a justiça humana não interfere diretamente no 

desenvolvimento da trama, pois, na medida em que ações da peça avançam em direção ao desfecho 

da obra, ela não influencia nos conflitos trágicos das personagens, que se envolvem numa trama de 

paixão e vingança. Além disso, nesta citação, observamos a menção às ervas, recorrente em outras 

obras de Lorca. Segundo Allen Josephs e Juan Caballero (2012), na edição crítica de Bodas de 

Sangre, as ervas, os ramos e as flores nesta trilogia lorquiana simbolizam a morte “las imágenes 

florales que antecipan las flores cortadas, esto es, las vidas que se han de cortar” (JOSEPHS y 

CABALLERO, 2012, p. 74-75). Além disso, como os mortos demoravam a ser sepultados, era 

comum serem cobertos com ramos de rosas, cravos, alecrins, dentre outras ervas, que exalam fortes 

odores, o que persiste em muitos velórios até os dias atuais. 

Lorca utiliza-se de muitos elementos simbólicos e poéticos para criar a tensão trágica da 

peça, evidenciando, desta forma, o lirismo acentuado de Bodas de Sangre. Seja pela presença de 

personagens míticos ou pelas constantes repetições de elementos simbólicos, podemos analisar o 

valor cultural, histórico e sagrado da peça. 

Outra vez, constatamos a presença do número três na peça: 

 

MADRE. Perdóname. (Pausa) ¿Cuánto tiempo llevas en relaciones?  
NOVIO. Tres años. Ya pude comprar la viña.  
MADRE. Tres años. Ella tuvo un novio, ¿no?  
NOVIO. No sé. Creo que no. Las muchachas tienen que mirar con quien se 

casan.  
MADRE. Sí. Yo no miré a nadie. Miré a tu padre, y cuando lo mataron miré a 

la pared de enfrente. Una mujer con un hombre, y ya está.  
NOVIO. Usted sabe que mi novia es buena.  
MADRE. No lo dudo. De todos modos, siento no saber cómo fue su madre.  
NOVIO. ¿Qué más da?  
MADRE. (mirándolo). Hijo. 
(LORCA, 2012a, p. 98-99) 

 

Como um elemento de repetição, o número três, nesta citação, além de evocar o triângulo 

amoroso entre Leonardo-Novia-Novio, evoca o ciclo vital de nascimento, casamento e morte. Além 

disso, nestes diálogos verificamos que a Madre sente em não ter conhecido a mãe da Novia, o que 

gera uma curiosidade e desconfiança no leitor referente a sua conduta moral. Na fala da Madre, 

verificamos, portanto, uma preocupação moral e ética das personagens que revela um cristianismo 

rústico, referenciando os paradigmas em torno da imagem idealizada da esposa e mulher, assim 

como os valores de uma sociedade rural e patriarcal. 
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Por curiosidade e preocupação com o Novio, a Madre investiga o passado da Novia, como 

se observa no excerto a seguir: 

 

MADRE. ¿Tú conoces a la novia de mi hijo? 
VECINA. ¡Buena muchacha!  
MADRE. Sí, pero...  
VECINA. Pero quien la conozca a fondo no hay nadie. Vive sola con su padre 

allí, tan lejos, a diez leguas de la casa más cerca. Pero es buena. 
Acostumbrada a la soledad.  

MADRE. ¿Y su madre?  
VECINA. A su madre la conocí. Hermosa. Le relucía la cara como un santo; 

pero a mí no me gustó nunca. No quería a su marido.  
MADRE. (fuerte) Pero ¡cuántas cosas sabéis las gentes!  
VECINA. Perdona. No quisiera ofender; pero es verdad. Ahora, si fue decente 

o no, nadie lo dijo. De esto no se ha hablado. Ella era orgullosa. 
(LORCA, 2012a, p. 100-101) 

 

Constatamos que a Novia é prejulgada pelas atitudes da sua genitora. Neste sentido, pelo 

fato de sua mãe não amar e honrar o seu esposo, a linhagem da Novia e sua herança, 

consequentemente, não seriam honradas. Além disso, em outras partes da peça, podemos analisar 

que a Madre informa a Vecina que a Novia havia tido um romance com outro homem há muito 

tempo, o que não era adequado para uma jovem cristã e andaluza. Podemos observar: 

 

MADRE. Vale. Por eso lo cuido. A mí me habían dicho que la muchacha tuvo 
novio hace tiempo. 

VECINA. Tendría ella quince años. Él se casó ya hace dos años con una prima 
de ella, por cierto. Nadie se acuerda del noviazgo. 

MADRE. ¿Cómo te acuerdas tú? 
VECINA. ¡Me haces unas preguntas...! 
MADRE: A cada uno le gusta enterarse de lo que le duele. ¿Quién fue el novio? 
VECINA. Leonardo. 
MADRE. ¿Qué Leonardo? 
VECINA. Leonardo, el de los Félix. 
MADRE. (levantándose)¡De los Félix! 
VECINA. Mujer, ¿qué culpa tiene Leonardo de nada? Él tenía ocho años 

cuando las cuestiones. 
MADRE. Es verdad... Pero oigo eso de Félix y es lo mismo (entre dientes) Félix 

que llenárseme de cieno la boca (escupe), y tengo que escupir, tengo que 
escupir por no matar. 

(LORCA, 2012a, p. 101) 
 

Constatamos por meio desta passagem do texto que a Novia havia tido um relacionamento 

com Leonardo, único personagem da peça com nome e sobrenome próprios. Leonardo, 

personagem central do conflito da peça, pertence à linhagem dos Félix, um povo conhecido pela 

coragem e bravura. 
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Por infelicidade do destino, a Madre, ao tomar conhecimento deste passado da Novia, como 

um momento de revelação e anagnorisis, como destacado na Poética de Aristóteles (1991b), fica 

nervosa e aflita, pois despreza os Félix e os seus descendentes pelo assassinato do seu filho e 

esposo. Esta revelação causa aflição para a Madre, que teme pela vida do seu único filho vivo.  

Federico García Lorca, como observado ao longo deste trabalho, recorre a elementos 

simbólicos e poéticos para acentuar a tragicidade da obra. Neste sentido, observamos a presença 

de outros elementos simbólicos recorrentes na peça, como alusões ao calor, ao sol, à aridez e à 

infertilidade. Esses elementos são importantes para caracterizar a ambientação da peça, assim como 

para retratar psicologicamente as personagens. No trecho a seguir, isto é evidenciado: 

 

VECINA. Me voy, que pronto llegará mi gente del campo. 
MADRE. ¿Has visto qué día de calor? 
VECINA. Iban negros los chiquillos que llevan el agua a los segadores. Adiós, 

mujer. 
MADRE. Adiós. 
(LORCA, 2012a, p. 102) 

 

Estes elementos que fazem parte da ambientação e cenário da peça evidenciam, 

provavelmente, as emoções, o nervosismo e a tragicidade das personagens. Muitos elementos 

poéticos e metafóricos podem ser analisados ao longo da peça. Podemos constatar alguns destes 

elementos na canção a seguir, cantada pela Suegra: 

 

SUEGRA. 
Nana, niño, nana 
del caballo grande 
que no quiso el agua. 
El agua era negra 
dentro de las ramas. 
Cuando llega el puente 
se detiene y canta. 
¿Quién dirá, mi niño, 
lo que tiene el agua 
con su larga cola 
por su verde sala? 

 
MUJER (bajo). 

Duérmete, clavel, 
que el caballo no quiere beber.  

 
SUEGRA. 

Duérmete, rosal, 
que el caballo se pone a llorar. 
Las patas heridas, 
las crines heladas, 
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dentro de los ojos 
un puñal de plata. 
Bajaban al río. 
¡Ay, cómo bajaban! 
La sangre corría  
más fuerte que el agua.  

 
MUJER.  

Duérmete, clavel, 
que el caballo no quiere beber. 

 
SUEGRA.  

Duérmete, rosal, 
que el caballo se pone a llorar. 

 
MUJER.  

No quiso tocar 
la orilla mojada, 
su belfo caliente 
con moscas de plata. 
A los montes duros  
solo relinchaba  
con el río muerto 
sobre la garganta.  
¡Ay caballo grande  
que no quiso el agua! 
¡Ay dolor de nieve,  
caballo del alba! 

(LORCA, 2012a, p. 102-103) 
 

Segundo Marcelle Auclair (1972), Lorca escreveu esta canção inspirado em uma canção de 

ninar que faz parte da cultura popular de Granada. Ao mesmo tempo em que se percebe a doçura 

mediante os versos poéticos da canção, constatamos um teor trágico, que anuncia o destino 

fatalístico das personagens da peça.  Nesta citação temos a utilização de muitos elementos que 

simbolizam a morte, como a água negra do rio, o cavalo, o punhal, o  sangue e o rio morto. 

O cavalo, presente em diversos momentos da obra, associa-se diretamente a Leonardo, 

devido a sua bravura, sexualidade e força. Além disso, cabe salientar que o cavalo encontra-se 

associado à morte e à fertilidade em diversas outras obras literárias. Adiante temos alguns diálogos 

entre Leonardo e sua esposa que evidenciam a presença do cavalo na obra: 

 

MUJER. (alegre) Hoy está como una dalia. ¿Y tú? ¿Fuiste a casa del herrador? 
LEONARDO. De allí vengo. ¿Querrás creer? Llevo más de dos meses poniendo 

herraduras nuevas al caballo y siempre se le caen. Por lo visto se las arranca 
con las piedras. 

MUJER. ¿Y no será que lo usas mucho? 
LEONARDO. No. Casi no lo utilizo. 
MUJER. Ayer me dijeron las vecinas que te habían visto al límite de los llanos. 
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LEONARDO. ¿Quién lo dijo? 
MUJER. Las mujeres que cogen las alcaparras. Por cierto que me sorprendió. 

¿Eras tú? 
LEONARDO. No. ¿Qué iba a hacer yo allí, en aquel secano? 
MUJER. Eso dije. Pero el caballo estaba reventado de sudar. 
(LORCA, 2012a, p. 105) 

 

Como evidenciado, a menção ao cavalo é recorrente na peça, como um elemento de 

repetição, servindo para enaltecer a virilidade, a força e a coragem de Leonardo. Ademais, outro 

ponto importante que podemos destacar nestas falas é relativo à ambientação da obra. Leonardo, 

ao referir-se ao local em que a Novia vive, menciona a infertilidade e a aridez do local. Esta aridez 

é destacada várias vezes por Lorca, como um elemento opositivo ao local onde vivem as demais 

personagens da peça. Assim, como uma espécie de presságio trágico, denota-se que uma terra 

infértil caracteriza-se pela morte, pela falta de vida e pela nulidade de frutos. 

A Madre, em outra parte da peça, também evidencia esta aridez, que não é somente física, 

é também psicológica: 

 

MADRE. ¿Traes el reloj?  
NOVIO. Sí. (lo saca y lo mira)  
MADRE. Tenemos que volver a tiempo. ¡Qué lejos vive esta gente!  
NOVIO. Pero estas tierras son buenas.  
MADRE. Buenas; pero demasiado solas. Cuatro horas de camino y ni una casa 

ni un árbol.  
NOVIO. Estos son los secanos.  
MADRE. Tu padre los hubiera cubierto de árboles.  
NOVIO. ¿Sin agua?  
MADRE. Ya la hubiera buscado. Los tres años que estuvo casado conmigo, 

plantó diez cerezos. (haciendo memoria) Los tres nogales del molino, toda 
una viña y una planta que se llama Júpiter, que da flores encarnadas, y se 
secó. (pausa)  

NOVIO. (por la novia) Debe estar vistiéndose. 
(LORCA, 2012a, p. 110-112) 

 

Esta caracterização da ambientação da peça revela muito do ethos e da caracterização das 

personagens. Ademais, podemos observar que esta aridez, destacada por meio da falta de árvores 

e de água evidencia também a solidão em que vive a Novia e o Padre, já que poucas pessoas 

frequentavam aquelas terras. Ao mesmo tempo em que constatamos uma solidão física e geográfica 

das personagens, observamos também uma solidão psicológica destes, própria do individualismo 

da era moderna, como aponta Szondi (2011) e Raymond Williams (2011) em seus estudos sobre o 

drama moderno. Em muitas partes da obra, observamos características que evocam o tempo 

moderno. Assim, mais adiante, podemos analisar algumas dessas características através da 

negociação do casamento do Noivo e da Novia, mediante os diálogos entre a Madre e o Padre: 
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PADRE. ¿Mucho tiempo de viaje?  
MADRE. Cuatro horas. (se sientan)  
PADRE. Habéis venido por el camino más largo.  
MADRE. Yo estoy ya vieja para andar por las terreras del río.  
NOVIO. Se marea. (pausa)  
PADRE. Buena cosecha de esparto.  
NOVIO. Buena de verdad.  
PADRE. En mi tiempo, ni esparto daba esta tierra. Ha sido necesario 

castigarla y hasta llorarla, para que nos dé algo provechoso.  
MADRE. Pero ahora da. No te quejes. Yo no vengo a pedirte nada.  
PADRE. (sonriendo) Tú eres más rica que yo. Las viñas valen un capital. Cada 

pámpano una moneda de plata. Lo que siento es que las tierras... 
¿entiendes?... estén separadas. A mí me gusta todo junto. Una espina tengo 
en el corazón, y es la huertecilla esa metida entre mis tierras, que no me 
quieren vender por todo el oro del mundo.  

NOVIO. Eso pasa siempre.  
PADRE. Si pudiéramos con veinte pares de bueyes traer tus viñas aquí y 

ponerlas en la ladera. ¡Qué alegría!...  
MADRE. ¿Para qué?  
PADRE: Lo mío es de ella y lo tuyo de él. Por eso. Para verlo todo junto, ¡que 

junto es una hermosura!  
NOVIO. Y sería menos trabajo.  
MADRE. Cuando yo me muera, vendéis aquello y compráis aquí al lado.  
PADRE. Vender, ¡vender! ¡Bah!; comprar hija, comprarlo todo. Si yo hubiera 

tenido hijos hubiera comprado todo este monte hasta la parte del arroyo. 
Porque no es buena tierra; pero con brazos se la hace buena, y como no pasa 
gente no te roban los frutos y puedes dormir tranquilo. (pausa)  

MADRE. Tú sabes a lo que vengo. 
(LORCA, 2012a, p. 112-113) 

 

Estas falas revelam a importância do casamento como um produto capitalista. Mesmo em 

um meio rural, é possível observar a preocupação com bens e com o dinheiro. Na obra, o casamento 

é visto como um negócio, no qual ambas as famílias envolvidas pretendem lucrar. Analisamos na 

peça esta mescla entre elementos próprios da era moderna com elementos que nos remetem aos 

mitos e tabus de outros tempos mais antigos. Além disso, analisamos nestes diálogos a oposição 

entre a fertilidade das terras da Madre (assim como da sua linhagem) e a aridez das terras do Padre. 

Assim como a aridez presente nas peças, a caracterização psicológica das personagens e a 

ambientação da peça acentuam e antecipam a tragicidade da obra. Desde o início da trama é 

possível analisar a insatisfação da Novia com os preparativos para o seu casamento: 

 

CRIADA. Que reviento por ver los regalos. 
NOVIA. (agria) Quita. 
CRIADA. ¡Ay, niña, enséñamelos! 
NOVIA. No quiero. 
CRIADA. Siquiera las medias. Dicen que todas son caladas. ¡Mujer! 
NOVIA. ¡Ea. que no! 



115 

 

CRIADA. Por Dios. Está bien. Parece como si no tuvieras ganas de casarte. 
NOVIA. (mordiéndose la mano con rabia) ¡Ay!  
CRIADA. Niña, hija, ¿qué te pasa? ¿Sientes dejar tu vida de reina? No pienses 

en cosas agrias. ¿Tienes motivo? Ninguno. Vamos a ver los regalos. (coge la 
caja) 

NOVIA. (cogiéndola de las muñecas) Suelta. 
CRIADA. ¡Ay, mujer! 
NOVIA. Suelta he dicho. 
CRIADA. Tienes más fuerza que un hombre. 
NOVIA. ¿No he hecho yo trabajos de hombre? ¡Ojalá fuera! 
CRIADA. ¡No hables así! 
NOVIA. Calla he dicho. Hablemos de otro asunto. 
(LORCA, 2012a, p. 116) 

 

A Novia não demonstra felicidade em nenhum momento da peça, exalando tristeza e 

ansiedade em todas as suas ações e falas. Além disso, demonstra interesse em Leonardo, seu antigo 

noivo. No diálogo a seguir podemos perceber a curiosidade da Novia e a preocupação da Criada, 

ao escutar o barulho de um cavalo na calada da noite. 

 

(La luz va desapareciendo de la escena. Pausa larga) 
 
CRIADA. ¿Sentiste anoche un caballo? 
NOVIA. ¿A qué hora? 
CRIADA. A las tres. 
NOVIA. Sería un caballo suelto de la manada.  
CRIADA. No. Llevaba jinete. 
NOVIA. ¿Por qué lo sabes?  
CRIADA. Porque lo vi. Estuvo parado en tu ventana. Me chocó mucho. 
NOVIA. ¿No sería mi novio? Algunas veces ha pasado a esas horas. 
CRIADA. No. 
NOVIA. ¿Tú le viste? 
CRIADA. Sí. 
NOVIA. ¿Quién era? 
CRIADA. Era Leonardo. 
NOVIA. (fuerte) ¡Mentira! ¡Mentira! ¿A qué viene aquí? 
CRIADA. Vino. 
NOVIA. ¡Cállate! ¡Maldita sea tu lengua! (se siente el ruido de un caballo) 
CRIADA. (en la ventana) Mira, asómate. ¿Era? 
Novia. ¡Era! . 
(LORCA, 2012a, p. 116-117) 

 

Leonardo é a personificação da virilidade e da sexualidade. Ademais, sempre é apresentado 

com um cavalo, o que enaltece sua força e coragem. Assim, ao rondar a casa da Novia, desperta a 

preocupação da Criada, pois esta desconfia das boas intenções de Leonardo, bem como desperta o 

desejo carnal e a curiosidade da Novia, já que Leonardo havia sido seu antigo noivo. 

No segundo ato da peça seguem-se os preparativos para o tão esperado casamento. 

Averiguamos que a Novia reclama do calor a todo o momento, relembrando a vida árdua que sua 
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mãe levava naquelas terras. Mais uma vez, esta alusão ao calor revela as emoções afloradas das 

personagens e, neste caso específico, serve para destacar o nervosismo e o descontentamento da 

Novia com seu casamento. Na citação a seguir observamos a angústia da Novia diante dos 

preparativos finais para o dia das bodas: 

 

CRIADA. Aquí te acabaré de peinar. 
NOVIA. No se puede estar ahí dentro, del calor. 
CRIADA: En estas tierras no refresca ni al amanecer. 
 

(Se sienta la novia en una silla baja y se mira en un espejito 

de mano. La CRIADA la peina) 

 
NOVIA. Mi madre era de un sitio donde había muchos árboles. De tierra rica. 
CRIADA. ¡Así era ella de alegre! 
NOVIA. Pero se consumió aquí. 
(LORCA, 2012a, p. 118) 

 

Como exposto neste diálogo, a Novia destaca a infelicidade da sua mãe ao viver em terras 

tão áridas e infrutíferas, demonstrando, dessa forma, o medo e o receio de ter que viver seus últimos 

anos de modo semelhante ao da sua mãe. Além disso, é possível observar que a Criada sempre 

aconselha a Novia a seguir em frente com suas bodas, pois percebe a insatisfação da Novia com o 

Novio, bem como a paixão que sente por Leonardo. Constatamos: 

 

CRIADA. Es para arreglarte mejor esta onda. Quiero que te caiga sobre la 
frente. (la novia se mira en el espejo) ¡Qué hermosa estás! ¡Ay! (la besa 
apasionadamente) 

NOVIA. (seria) Sigue peinándome. 
CRIADA. (peinándola) ¡Dichosa tú que vas a abrazar a un hombre, que lo vas 

a besar, que vas a sentir su peso! 
NOVIA. Calla. 
(LORCA, 2012a, p. 119) 

 

Nas falas que se seguem, observamos que a Criada sente receio com o ardor da paixão de 

Leonardo e da Novia, temendo um desfecho trágico para o triângulo amoroso que se formava: 

 

CRIADA. No son horas de ponerse triste. (animosa) Trae el azahar. (la novia 
tira el azahar) ¡Niña! Qué castigo pides tirando al suelo la corona? ¡Levanta 
esa frente! ¿Es que no te quieres casar? Dilo. Todavía te puedes 
arrepentir.(se levanta)  

NOVIA. Son nublos. Un mal aire en el centro, ¿quién no lo tiene? 
CRIADA. Tú quieres a tu novio. 
NOVIA. Lo quiero. 
CRIADA. Sí, sí, estoy segura. 
NOVIA. Pero este es un paso muy grande. 
CRIADA. Hay que darlo. 
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NOVIA. Ya me he comprometido. 
(LORCA, 2012a, p. 119-120) 

 

O casamento para a Novia era essencialmente um compromisso, pois ela não demonstrava 

amor e desejo pelo Novio. Essas marcações da insatisfação da Novia com seu casamento revelam 

que algo trágico estava por vir. A Novia, em vez de sentir felicidade pelas bodas que se 

aproximavam, sentia, por outro lado, um mau presságio, como destacado acima. 

Adiante, podemos observar mais uma canção da peça, reforçando seu teor lírico: 

 

(La novia se levanta y la criada se entusiasma al verla.) 
 

Despierte la novia  
la mañana de la boda.  
¡Que los ríos del mundo  
lleven tu corona! 

 
NOVIA. (sonriente) Vamos. 
 
CRIADA. (la besa entusiasmada y baila alrededor)  
 

Que despierte 
 con el ramo verde 
 del laurel florido.  
¡Que despierte por el tronco y la rama 
 de los laureles!  

 
(Se oyen unos aldabonazos.) 
(LORCA, 2012a, p. 120) 

 

Podemos constatar que esta canção se repete em outras partes da peça, com algumas 

variações, conforme a sucessão das ações da peça. Neste sentido, ao mesmo tempo em que evoca 

lirismo, essa canção carrega uma tragicidade fatalística e simbólica dos destinos das personagens, 

por meio da alusão aos ramos, aos louros e aos troncos, utilizados em ambientes de sepultamento 

e velório, exercendo a função que o coro das tragédias gregas exercia. Podemos ver na citação a 

seguir outra parte deste coro: 

 

MUCHACHA 1. (entrando)  
 

Despierte la novia  
la mañana de la boda;  
ruede la ronda  
y en cada balcón una corona. 

 
VOCES.  

¡Despierte la novia! 
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CRIADA. (moviendo algazara)  

Que despierte  
con el ramo verde 
 del amor florido.  
¡Que despierte por el tronco y la rama 
 de los laureles! 

 
MUCHACHA 2. (entrando)  

Que despierte  
con el largo pelo,  
camisa de nieve,  
botas de charol y plata  
y jazmines en la frente. 

 
CRIADA.  

¡Ay pastora,  
que la luna asoma! 

 
MUCHACHA 1.  

¡Ay galán,  
deja tu sombrero por el olivar! 

 
MOZO 1. (entrando con el sombrero en alto)  

Despierte la novia. 
que por los campos viene  
rondando la boda,  
con bandejas de dalias  
y panes de gloria. 

 
VOCES.  

¡Despierte la novia!  
 
MUCHACHA 2.  

La novia se ha puesto su blanca corona,  
y el novio  
se la prende con lazos de oro. 

 
CRIADA.  

Por el toronjil  
la novia no puede dormir. 

 
MUCHACHA 3. (entrando)  

Por el naranjel  
el novio le ofrece cuchara y mantel.  

 
(Entran tres CONVIDADOS) 
(LORCA, 2012a, p. 124-125) 

 

Lorca, ao utilizar-se do coro, põe em evidência uma fala coletiva que anuncia o destino das 

personagens, assim como Aristóteles (1991b) destacou na Poética. Nesta perspectiva, como 

discutido no segundo capítulo deste trabalho, o coro das tragédias gregas era geralmente 
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representado por personagens anciãos, mulheres, marinheiros e jovens. Assim, o coro evidenciava 

a sabedoria coletiva de um povo, de uma cultura. Além disso, podemos observar nesta parte do 

texto muitos outros elementos simbólicos e poéticos que também acentuam a tragicidade da peça. 

Por exemplo, nesta citação analisada, temos a lua, os ramos verdes e as olivas como elementos 

simbólicos que representam mais uma vez a morte.  

Adiante, temos um envolvente diálogo entre Leonardo e a Novia, no qual relembram do 

amor passado: 

 

NOVIA. ¿A qué vienes? 
LEONARDO. A ver tu casamiento. 
NOVIA. ¡También yo vi el tuyo! 
LEONARDO. Amarrado por ti, hecho con tus dos manos. A mí me pueden 

matar, pero no me pueden escupir. Y la plata, que brilla tanto, escupe 
algunas veces. 

NOVIA. ¡Mentira! 
LEONARDO. No quiero hablar, porque soy hombre de sangre, y no quiero que 

todos estos cerros oigan mis voces. 
NOVIA. Las mías serían más fuertes. 
(LORCA, 2012a, p. 122) 

 

Leonardo foi o primeiro convidado a chegar para o casamento da Novia. Ansioso para 

compelir a Novia a abandonar seu Novio em plenas bodas, Leonardo mostra que se arrependeu do 

seu casamento, enfatizando que ainda a deseja:  

 

LEONARDO. Después de mi casamiento he pensado noche y día de quién era 
la culpa, y cada vez que pienso sale una culpa nueva que se come a la otra; 
pero ¡siempre hay culpa! 

NOVIA. Un hombre con su caballo sabe mucho y puede mucho para poder 
estrujar a una muchacha metida en un desierto. Pero yo tengo orgullo. Por 
eso me caso. Y me encerraré con mi marido, a quien tengo que querer por 
encima de todo. 

LEONARDO. El orgullo no te servirá de nada. (se acerca) 
NOVIA. ¡No te acerques! 
LEONARDO. Callar y quemarse es el castigo más grande que nos podemos 

echar encima. ¿De qué me sirvió a mí el orgullo y el no mirarte y el dejarte 
despierta noches y noches? ¡De nada! ¡Sirvió para echarme fuego encima! 
Porque tú crees que el tiempo cura y que las paredes tapan, y no es verdad, 
no es verdad. ¡Cuando las cosas llegan a los centros, no hay quien las 
arranque! 

NOVIA. (temblando) No puedo oírte. No puedo oír tu voz. Es como si me 
bebiera una botella de anís y me durmiera en una colcha de rosas. Y me 
arrastra y sé que me ahogo, pero voy detrás. 

(LORCA, 2012a, p. 122-123) 
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Leonardo declara todo o seu amor pela Novia na esperança de fugirem e seguirem a força 

do desejo, bem como o inexorável caminho do sangue, já que não possuíam o total domínio das 

suas ações, estando presos a um conflito fechado e sem saída. 

No decorrer da peça, na iminência de algo ruim ocorrer, observamos que a esposa de 

Leonardo sente a sua ausência e inicia uma busca pelo seu esposo em todos os lugares da festa: 

 

MUJER. ¿Pasó por aquí mi marido? 
NOVIO. No. 
MUJER. Es que no le encuentro y el caballo no está tampoco en el establo. 
NOVIO. (alegre) Debe estar dándole una carrera. (Se va la mujer, inquieta. Sale 

la criada.) 
(LORCA, 2012a, p. 140) 

 

Neste momento da peça, os convidados também sentem a falta da Novia. Podemos verificar: 

 

MUCHACHA 1. ¡Vengan los novios, que vamos a bailar la rueda! 
MOZO 1. (al novio) Tú la vas a dirigir 
PADRE. (Saliendo) ¡Aquí no está! 
NOVIO. ¿No? 
PADRE. Debe haber subido a la baranda. 
NOVIO. ¡Voy a ver! (entra) 
 
(Se oye algazara y guitarras.) 
 
MUCHACHA 1: ¡Ya ha empezado! (sale) 
NOVIO: (saliendo) No está. 
MADRE: (inquieta) ¿No? 
PADRE: ¿Y adónde puede haber ido? 
(LORCA, 2012a, p. 142) 

 

Além disso, a Madre, já temendo um desfecho trágico para o desaparecimento da Novia, já 

que nunca confiou no seu caráter, indaga ao Padre sobre o seu paradeiro. Constatamos: 

 

MADRE. (al padre) ¿Qué es esto? ¿Dónde está tu hija?  
 

(Entra la MUJER de LEONARDO.) 
 
MUJER. ¡Han huido! ¡Han huido! Ella y Leonardo. En el caballo. Van 

abrazados, como una exhalación. 
PADRE. ¡No es verdad! ¡Mi hija. no! 
MADRE. ¡Tu hija, sí! Planta de mala madre, y él, él también, él. Pero ¡ya es la 

mujer de mi hijo! 
(LORCA, 2012a, p. 142-143) 
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A esposa de Leonardo, inconformada com sua desgraça, anuncia a fuga de Leonardo com 

a Novia. Neste momento da peça, temos a hamartia, um dos conceitos teorizados na Poética de 

Aristóteles (1991b), como um erro involuntário das personagens. O desencadear das ações trágicas 

da peça nos leva a perceber que as personagens são compelidas por forças que não são 

completamente compreendidas e controladas, agindo conforme o ardor das suas paixões, sem medir 

as consequências dos seus atos. Além disso, analisamos que não há maldade nas ações das 

personagens. Elas agem mediante forças instintivas da paixão. 

Neste sentido, no terceiro ato da peça, temos a incansável busca do Novio por Leonardo e 

pela Novia. Nesta parte da peça, as cenas adquirem um teor mítico, nais quais as personagens são 

mergulhadas em um espaço sagrado e ritualístico. Podemos ver: 

 

Bosque. Es de noche. Grandes troncos húmedos. 
 Ambiente oscuro. Se oyen dos violines. 

 
(Salen três LEÑADORES.) 

 
LEÑADOR 1º. ¿Y los han encontrado? 
LEÑADOR 2º. No. Pero los buscan por todas partes. 
LEÑADOR 3º. Ya darán con ellos. 
LEÑADOR 2º. ¡Chisss! 
LEÑADR 3º. ¿Qué? 
LEÑADOR 2º. Parece que se acercan por todos los caminos a la vez. 
LEÑADOR 1º. Cuando salga la luna los verán. 
LEÑADOR 2º. Debían dejarlos. 
LEÑADOR 1º. El mundo es grande. Todos pueden vivir de él. 
LEÑADOR 3º. Pero los matarán. 
LEÑADOR 2º. Hay que seguir la inclinación: han hecho bien en huir. 
LEÑADOR 1º. Se estaban engañando uno a otro y al fin la sangre pudo más. 
LEÑADOR 3º. ¡La sangre!  
LEÃNDOR 1º. Hay que seguir el camino de la sangre.   
(LORCA, 2012a, p. 144-145) 

 

 O Novio, em busca de vingança, inicia uma perseguição pelos amantes em meio às terras 

desérticas da Andaluzia. Assim, a partir deste momento, a peça adquire uma nova conotação, 

quando as personagens são compelidas a agir por meio da influência de forças sobrenaturais. 

Ademais, como evidenciado na citação acima, é cabível destacar que os Leñadores também 

exercem a função do coro grego, profetizando o destino das personagens. Analisamos essa função 

do coro em vários diálogos dos Leñadores, como no trecho a seguir: 

 

LEÑADOR 1º. 
 ¡Ay luna que sales!  
Luna de las hojas grandes. 
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LEÑADOR 2º.  

¡Llena de jazmines de sangre! 
 
LEÑADOR 1º. 

 ¡Ay luna sola!  
¡Luna de las verdes hojas! 

 
LEÑADOR 2º. 

 Plata en la cara de la novia. 
 
LEÑADOR 3º. 

 ¡Ay luna mala!  
Deja para el amor la oscura rama. 

 
LEÑADOR 1º. 

 ¡Ay triste luna! 
 ¡Deja para el amor la rama oscura!  

 
(Salen. Por la claridad de la izquierda aparece la Luna. La Luna 

es un leñador joven, con la cara blanca. La escena adquiere un viv 
 resplandor azul.) 

(LORCA, 2012a, p. 146-147) 
 

Os Leñadores anunciam que a morte está cada vez mais próxima das personagens, 

destacando que o duelo final entre o Novio e Leonardo era inevitável.  

A seguir, temos a primeira aparição da Luna como personagem. Cabe salientar que a Luna, 

assim como a Mendiga e os Leñadores (já que a Luna é representada como um lenhador jovem), 

são espelhos de uma mesma personagem, sendo personificados como a morte. Constatamos: 

 

LUNA. 
Cisne redondo en el río, 
ojo de las catedrales, 
alba fingida en las hojas 
soy; ¡no podrán escaparse! 
¿Quién se oculta? ¿Quién solloza 
por la maleza del valle? 
La luna deja un cuchillo 
abandonado en el aire, 
que siendo acecho de plomo 
quiere ser dolor de sangre. 
¡Dejadme entrar! ¡Vengo helada 
por paredes y cristales! 
¡Abrid tejados y pechos 
donde pueda calentarme! 
¡Tengo frío! Mis cenizas 
de soñolientos metales 
buscan la cresta del fuego 
por los montes y las calles. 
Pero me lleva la nieve 
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sobre su espalda de jaspe, 
y me anega, dura y fría, 
el agua de los estanques. 
Pues esta noche tendrán 
mis mejillas roja sangre, 
y los juncos agrupados 
en los anchos pies del aire. 
¡No haya sombra ni emboscada. 
que no puedan escaparse! 
¡Que quiero entrar en un pecho 
para poder calentarme! 
¡Un corazón para mí! 
¡Caliente!, que se derrame 
por los montes de mi pecho; 
dejadme entrar, ¡ay, dejadme! (a las ramas) 
No quiero sombras. Mis rayos 
han de entrar en todas partes, 
y haya en los troncos oscuros 
un rumor de claridades, 
para que esta noche tengan 
mis mejillas dulce sangre, 
y los juncos agrupados 
en los anchos pies del aire. 
¿Quién se oculta? ¡Afuera digo! 
¡No! ¡No podrán escaparse! 
Yo haré lucir al caballo una fiebre de diamante. 

(LORCA, 2012a, p. 147-148) 
 

 A Luna, ao profetizar o destino trágico das personagens, carrega consigo a sombra da morte. 

Segundo Allen Josephs y Juan Caballero (2012) com base nos seus estudos sobre Christopher 

Maurer, nesta passagem da Luna, temos a mesma composição ambientalística do Segundo 

Concerto de Brandemburgo e da Cantata 140, ambas do músico Johann Sebastian Bach. O cenário 

mítico compartilhado entre Bodas de Sangre e as demais composições musicais contêm um bosque 

escuro, uma lua misteriosa e uma espécie de dança da morte. Conforme Allen Josephs y Juan 

Caballero: 

 

Para la escena apoteósica de la Luna explica Maurer que Lorca “se apoyó en la 

música para preparar al público” para lo extraño y lo poético del acto tercero, 

empleando el segundo concierto Brandemburgo de Bach. Cita entonces Maurer lo 

que ya citamos de Lorca: “Bodas de Sangre... está sacada de Bach... esse tecer 

ato, eso de la luna, eso del bosque, eso de la muerte rondando, todo está en la 

Cantata de Bach que yo tenía”, y coincide, por lo tanto, con nuestra tesis que Lorca 

empleaba a próposito la música, el coro y hasta cierto punto la escenificación 

danzada para crear el efecto de la tragédia (JOSEPHS y CABALLERO, 2012, p. 

67-68). 
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A cena, neste sentido, adquire uma musicalidade acentuada, dando ritmo para a peça e 

criando uma espécie de dança trágica. Como destacado no primeiro capítulo deste trabalho, Lorca 

era um excelente pianista, tendo composto muitas músicas ao longo da sua vida, não sendo 

estranho, dessa forma, esta associação de Bodas de Sangre às composições musicais citadas, devido 

à formação musical do dramaturgo. 

Na citação abaixo, temos a primeira aparição da Mendiga: 

 

MENDIGA. 
Esa luna se va, y ellos se acercan. 
De aquí no pasan. El rumor del río 
apagará con el rumor de troncos 
el desgarrado vuelo de los gritos. 
Aquí ha de ser, y pronto. Estoy cansada. 
Abren los cofres, y los blancos hilos 
aguardan por el suelo de la alcoba 
cuerpos pesados con el cuello herido. 
No se despierte un pájaro y la brisa, 
recogiendo en su falda los gemidos, 
huya con ellos por las negras copas 
o los entierre por el blanco limo.  

 
(Impaciente.) 
 

¡Esa luna, esa luna! ¡Esa luna, esa luna! 
 
(Aparece la LUNA. Vuelve la luz intensa.) 
 
LUNA. 

Ya se acercan. 
Unos por la cañada y otros por el río. 
Voy a alumbrar las piedras. ¿Qué necesitas? 

(LORCA, 2012a, p. 148-149) 
 

A Mendiga é uma personagem que existe na literatura desde a tradição literária grega e 

romana. Podemos observar sua aparição, por exemplo, no livro Metamorfoses do poeta latino 

Ovídio, escrito no século 8 d. C. Pênia, assim como era conhecida para os gregos, era a 

personificação da pobreza e da fome. Nas literaturas greco-romanas, assim como nas Metamorfoses 

de Ovídio, a personagem surgia sempre com fome, frio e com trajes maltrapilhos. Na citação que 

se segue podemos ver alguns diálogos entre a Mendiga e o Novio: 

 

MENDIGA. ¡Ay! 
NOVIO. ¿Qué quieres? 
MENDIGA. Tengo frío. 
NOVIO. ¿Adónde te diriges? 
MENDIGA. (siempre quejándose como una mendiga) Allá lejos... 
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NOVIO. ¿De dónde vienes? 
MENDIGA. De allí... de muy lejos. 
NOVIO. ¿Viste un hombre y una mujer que corrían montados en un caballo? 
MENDIGA. (despertándose) Espera... (lo mira) Hermoso galán. (se levanta) 

Pero mucho más hermoso si estuviera dormido.  
NOVIO. Dime, contesta, ¿los viste? 
MENDIGA. Espera... ¡Qué espaldas más anchas! ¿Cómo no te gusta estar 

tendido sobre ellas y no andar sobre las plantas de los pies, que son tan 
chicas? 

NOVIO. (zamarreándola) ¡Te digo si los viste! ¿Han pasado por aquí? 
MENDIGA. (enérgica) No han pasado; pero están saliendo de la colina. ¿No 

los oyes? 
NOVIO. No. 
MENDIGA: ¿Tú no conoces el camino? 
NOVIO. ¡Iré, sea como sea! 
MENDIGA. Te acompañaré. Conozco esta tierra. 
(LORCA, 2012a, p. 151-152) 

 

A Mendiga acompanha o Novio pelas terras andaluzas em busca de vingança.  Em meio a 

um cenário rústico e ritualístico, temos a fusão de personagens míticos com personagens 

representantes do povo andaluz. Por meio de uma sacralidade atávica, as personagens agem 

conforme as indicações da Mendiga para que o ritual de nascimento-casamento-morte se cumpra. 

Josephs e Caballero (2012), conforme Mircea Eliade e Álvarez de Mirande, analisam que a Luna, 

também representada pela Mendiga na peça, é o astro dos ritmos da vida, sendo configurada como 

símbolo da fecundidade, da vida e da morte. Podemos observar: 

 

Basándose en muchos estudios sobre la divindad lunar, especialmente en la obra 

del eminente historiador rumano de la religión, Mircea Eliade, Álvarez de 

Miranda explica como la luna – que en palabras de Eliade “crece y decrece, nace 

y muere” y que “es por excelencia el astro de los ritmos de la vida” – es “agente 

y símbolo de fecundidad, de vida y de muerte”, es decir, de los tres misterios 

esenciales de nuestra existencia. Aunque hace un análisis completo de la función 

lunar en la obra de Lorca, lo que nos interesa aquí es la importancia de la luna en 

Bodas de Sangre, donde se convierte en insólito personaje dramático y “es 

presentada como agente de la muerte de los protagonistas (JOSEPHS y 

CABALLERO, 2012, p. 60-61). 

 

Nos diálogos abaixo temos o desespero da Novia e de Leonardo com o destino trágico que 

se aproxima:  

 

NOVIA. ¿Oyes? 
LEONARDO. Viene gente. 
NOVIA. ¡Huye! Es justo que yo aquí muera con los pies dentro del agua, 

espinas en la cabeza. Y que me lloren las hojas. mujer perdida y doncella. 
LEONARDO. Cállate. Ya suben. 
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NOVIA. ¡Vete! 
LEONARDO: Silencio. Que no nos sientan. Tú delante. ¡Vamos, digo! (vacila la 

novia) 
NOVIA. ¡Los dos juntos! 
LEONARDO. (abrazándola) ¡Como quieras! Si nos separan, será porque esté 

muerto. 
NOVIA. Y yo muerta.  
 
(Salen abrazados.) 
 

(Aparece la LUNA muy despacio. La escena adquiere una fuerte luz 
azul. Se oyen los dos violines. Bruscamente se oyen dos largos gritos 

desgarrados y se corta la música de los violines. Al segundo grito aparece 
 la mendiga y que  queda de espaldas. Abre el manto y queda en el centro, 
como un gran pájaro de alas inmensas. La LUNA se detiene. El telón baja en 

medio de un silencio absoluto.) 
(LORCA, 2012a, p. 157-158) 
 

Os amantes já sentiam que não seria mais possível fugir dos seus destinos. O ritual se 

cumpre e Leonardo e o Novio duelam até a morte. Observamos que este duelo e a morte das 

personagens não são expostos em cena, são apenas relatados, assim como ocorre nas tragédias 

gregas e como recomenda Aristóteles (1991b) na Poética. A Mendiga foi a única personagem que 

acompanhou toda a perseguição e o duelo final entre Leonardo e o Novio, indo, posteriormente, ao 

encontro das demais personagens da peça para revelar o destino de Leonardo e do Novio. Assim, 

temos: 

 

MENDIGA. 
Yo los vi; pronto llegan: dos torrentes 
quietos al fin entre las piedras grandes, 
dos hombres en las patas del caballo. 
Muertos en la hermosura de la noche.  

 
(Con delectación.)  
 

Muertos sí, muertos. 
 
MUCHACHA 1.  

¡Calla, vieja, calla! 
 
MENDIGA.  

Flores rotas los ojos, y sus dientes  
dos puñados de nieve endurecida.  
Los dos cayeron, y la novia vuelve 
 teñida en sangre falda y cabellera.  
Cubiertos con dos mantas ellos vienen  
sobre los hombros de los mozos altos. 
Así fue; nada más. Era lo justo.  
Sobre la flor del oro, sucia arena.  
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(Se va. Las muchachas inclinan la cabeza y rítmicamente van saliendo.)  
(LORCA, 2012a, p. 162-163) 

 

Como apresentado nos diálogos acima, a Mendiga revela a todos o desfecho trágico que 

culminou na morte de Leonardo e do Novio. Assim, a Madre sente a dor da perda do seu último 

filho como algo que não podia ser evitado, já que esta instigou o Novio pela busca de vingança 

como a única forma de recuperar a honra de sua família. Podemos averiguar: 

 

MADRE. Calla, he dicho. (En la puerta.) ¿No hay nadie aquí? (Se lleva las manos 
a la frente.) Debía contestarme mi hijo. Pero mi hijo es ya un brazado de 
flores secas. Mi hijo es ya una voz oscura detrás de los montes. (Con rabia, 
a la vecina.) ¿Te quieres callar? No quiero llantos en esta casa. Vuestras 
lágrimas son lágrimas de los ojos nada más, y las mías vendrán cuando yo 
esté sola, de las plantas de los pies, de mis raíces, y serán más ardientes que 
la sangre. 

(LORCA, 2012a, p. 164) 
 

A Madre, presa às terras andaluzas e ao luto dos seus dois filhos e esposo, carrega consigo 

uma dor irreparável, já que sua vida não tem mais sentido diante da morte dos seus familiares: 

 

MADRE. Aquí. Aquí quiero estar. Y tranquila. Ya todos están muertos. A 
medianoche dormiré, dormiré sin que ya me aterren la escopeta o el 
cuchillo. Otras madres se asomarán a las ventanas, azotadas por la lluvia, 
para ver el rostro de sus hijos. Yo, no. Yo haré con mi sueño una fría paloma 
de marfil que lleve camelias de escarcha sobre el camposanto. Pero no; 
camposanto, no, camposanto, no; lecho de tierra, cama que los cobija y que 
los mece por el cielo. (Entra una mujer de negro que se dirige a la derecha y 
allí se arrodilla. A la vecina.) Quítate las manos de la cara. Hemos de pasar 
días terribles. No quiero ver a nadie. La tierra y yo. Mi llanto y yo. Y estas 
cuatro paredes. ¡Ay! ¡Ay! (Se sienta transida.) 

(LORCA, 2012a, p. 164) 
 

Já a Novia se ressente pela falha que cometeu, pois, pelo seu erro trágico, aniquilou a vida 

do Novio e de Leonardo. Na fala adiante, a Novia expõe suas angústias diante da Madre e de todos, 

entregando-se à desgraça. Podemos ver: 

 

NOVIA. ¡Porque yo me fui con el otro, me fui! (con angustia) Tú también te 
hubieras ido. Yo era una mujer quemada, llena de llagas por dentro y por 
fuera, y tu hijo era un poquito de agua de la que yo esperaba hijos, tierra, 
salud; pero el otro era un río oscuro, lleno de ramas, que acercaba a mí el 
rumor de sus juncos y su cantar entre dientes. Y yo corría con tu hijo que 
era como un niñito de agua, frío, y el otro me mandaba cientos de pájaros 
que me impedían el andar y que dejaban escarcha sobre mis heridas de 
pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería, 
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¡óyelo bien!; yo no quería, ¡óyelo bien!. Yo no quería. ¡Tu hijo era mi fin y yo 
no lo he engañado, pero el brazo del otro me arrastró como un golpe de mar, 
como la cabezada de un mulo, y me hubiera arrastrado siempre, siempre, 
siempre, siempre, aunque hubiera sido vieja y todos los hijos de tu hijo me 
hubiesen agarrado de los cabellos! 

(LORCA, 2012a, p. 165-166) 
 

Nos últimos versos de Bodas de Sangre, vemos que o destino se cumpriu. Como anunciado 

desde o início da peça, mediante os presságios da Madre, bem como pela caracterização da 

ambientação da obra e pela presença de elementos poéticos que simbolizavam a morte, temos, ao 

final da trama, o fim catastrófico de Leonardo e do Novio, assim como o luto das demais 

personagens. A Novia, posto sua elevação de caráter, assume sua culpa diante da Madre e, mesmo 

imbuída de culpa, ela não perde sua dignidade. Ao mesmo tempo em que a fala da Novia revela a 

inexorabilidade fatalística e irracional das suas ações, revela a subjetividade desnuda dos dramas 

interiores da personagem, próprio da era moderna. 

Observamos que as personagens da peça agem mediante suas pulsões instintivas. Além 

disso, por meio da relação espiritual que estabeleciam com a terra, são levadas à morte e à desgraça 

pelas suas ações instintivas e, ironicamente, pelos “conselhos” e “indicações” da Luna, astro que 

influenciou o modo de vida de muitas civilizações arcaicas. 

Analisamos que a Madre, o Padre, a Novia, o Novio e Leonardo, como representantes fieis 

da Andaluzia da década de 30, carregam consigo uma sacralidade e cristianismo rústicos, 

apresentados por meio das regras de conduta social, bem como uma relação cutânea e espiritual 

com a terra, assim como destacou Ortega y Gasset (1944) na Teoría de Andalucía. Em muitos 

momentos da peça, percebemos uma acentuada caracterização do ambiente, e Lorca relaciona esta 

caracterização ambiental ao ethos das personagens. 

 Em Bodas de Sangre analisamos uma mescla entre o sagrado e o profano, do cristianismo 

e do paganismo. Observamos, por um lado, uma sacralidade primitiva do povo andaluz, por meio 

de uma religiosidade e espiritualidade das personagens e, por outro lado, a presença dos conflitos 

existenciais e individuais das personagens, enquanto sujeitos modernos. 

 Nesta perspectiva, Bodas de Sangre configura-se como uma tragédia moderna, pois 

apresenta características formais da tragédia enquanto gênero literário surgido na Grécia antiga, 

enaltecendo conflitos individuais típicos dos sujeitos modernos, como também ultrapassa a 

dimensão individual das relações sociais dos indivíduos. Bodas de Sangre apresenta um fatalismo 

característico da tragédia grega, pondo em evidência, de um lado, paixões e pulsões, de outro, 

apego às tradições e regras de conduta social da Andaluzia da década de 30. 
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3.2 A Construção da Ação Trágica em Yerma 

 

 

Como mencionado nos capítulos anteriores deste trabalho, Yerma foi escrita no século XX, 

no ano de 1934, período da Segunda República Espanhola. Esta obra, componente do nosso objeto 

de estudo, configura-se como uma das principais peças de Lorca, enquadradas em seu Teatro 

Maior, que tem como eixo central as angústias da protagonista, de nome Yerma, que, em língua 

espanhola, significa infértil ou árida. A personagem vive um conflito ao tentar se adaptar aos 

costumes da sociedade patriarcal da primeira metade do século XX, quando a figura da mulher é 

geralmente secundária ou de adorno. Yerma sentia-se incompleta, pois não conseguia ter filhos e, 

por conseguinte, diferenciava-se das demais mulheres da sua época, não exercendo sua função 

social de mãe e genitora.  

 Cabe destacar que a peça possui um teor mais realista que Bodas de Sangre, evidenciando, 

também, importantes conteúdos simbólicos e líricos. Lorca demonstra em Yerma os conflitos rurais 

de uma sociedade patriarcal, atribuindo a suas personagens trágicas femininas características tão 

próprias do contexto histórico espanhol. Nesta perspectiva, discutimos a representação do trágico 

em Yerma mediante a análise dos elementos formais de uma tragédia, confrontando as 

características do drama clássico com o moderno. Além disso, analisamos a ancestralidade mítica 

das personagens por meio da cultura andaluza da década de 30.  

 Observamos que o eixo dramático da peça gira em torno dos conflitos existenciais da 

personagem Yerma, os quais estão diretamente atrelados ao contexto patriarcal e rural da época. A 

peça divide-se em três atos e seis cenas. O primeiro ato é composto por duas cenas, nele 

encontrando-se a introdução ou contextualização da trama. O segundo ato possui duas cenas por 

meio das quais o conflito principal das personagens é desenvolvido. O terceiro ato possui duas 

cenas e o desfecho do drama. 

A peça possui vinte e quatro personagens: Yerma, Vieja Pagana, María, Dolores, Juan, 

Victor, Lavandera primera, Lavandera segunda, Lavandera terceira, Lavandera cuarta, 

Lavandera quinta, Lavandera sexta, Muchacha primera, Muchacha segunda, Hembra, Cuñada 

primera, Cuñada segunda, Mujer primera, Mujer segunda, Hombre primero, Hombre segundo, 

Hombre tercero, Niños e Macho.  

 Todos os conflitos da peça estão diretamente relacionados ao conflito principal de Yerma, 

sendo possível observar uma obediência à unidade de ação, conforme as teorizações de Aristóteles 

(1991b). Federico García Lorca propõe uma íntima ligação dos fatos, estabelecendo uma 
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linearidade nas ações das personagens, acentuando o teor trágico da peça, conforme o 

desenvolvimento do conflito. 

O ambiente da ação dramática não é explicitamente revelado por Federico García Lorca, no 

entanto, pelos elementos textuais e pela caracterização da ambientação da peça, podemos deduzir 

que as ações da obra ocorrem na região da Andaluzia. Esta dedução é possível devido à composição 

geográfica dos cenários descritos e à caracterização das personagens conforme o estereótipo do 

homem andaluz.  

No que se refere à unidade de tempo, através das rubricas do dramaturgo, podemos 

averiguar que a peça se sucede em mais de cinco anos, o que quebra com a unidade de tempo de 

uma tragédia clássica segundo os postulados aristotélicos (ARISTÓTELES, 1991b). Lorca pontua 

as passagens de tempo mediante a composição do cenário, através da marcação das luzes e 

mediante os diálogos entre as personagens. Ademais, é cabível destacar que, além do tempo 

cronológico, constatamos a imersão das personagens no tempo sagrado, mediante a realização de 

rituais.  Este tempo distendido da peça é típico das tragédias modernas, pois confronta com a 

unidade de tempo das tragédias gregas, já que estas não ultrapassavam o período de uma revolução 

solar, como aconselhava Aristóteles na Poética. 

Por meio da análise da peça, podemos constatar que o conflito de Yerma não está centrado 

no simples fato de ser a personagem infértil, como seu próprio nome anuncia, pois seu drama faz 

convergir um conflito interno que não se aparta de sua dimensão social, uma vez que ela não se 

reconhecia no papel sublime da mulher da sua época, de ser esposa e gerar filhos. Assim, o conflito 

de Yerma é mais psicológico que físico. Yerma se sentia incompleta por não conseguir concluir o 

ciclo imposto à mulher, pois o fato de não ser mãe a deprimia, tornando-a diferente das outras 

mulheres. Em Yerma, o conflito trágico é manifestado através dos sentimentos profundos e 

desnudos de suas personagens, cifrados também nas poesias líricas. É parte de sua identidade. Além 

disso, como ser social coletivo, Yerma sofre por não atender à função social da mulher da sua 

época.  

Logo no início da peça podemos observar, por meio da rubrica de Lorca, um cenário mítico, 

como uma espécie de sonho, lugar onde Yerma dorme em meio a suas costuras. Ao despertar de 

Yerma, o cenário muda da cor azul para a cor amarela, com uma luz de manhã de primavera. A 

seguir, inicia-se um canto: 
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CANTO 

 

VOZ (dentro) 

 

A la nana, nana, nana, 

a la nanita le haremos 

una chocita en el campo 

y en ella nos meteremos. 

(LORCA, 2012b, p. 39)11 

 

Esta passagem da peça representa uma canção de ninar marcando o acentuado lirismo da 

obra que sublinha o tema da maternidade. Averiguamos a presença de muitas outras canções ao 

longo do texto, o que proporciona sonoridade e lirismo à peça. Ademais, cabe destacar que esta 

canção de ninar, além de acentuar esse caráter lírico da obra, antecipa o desejo materno de Yerma.  

Como destacado no primeiro capítulo deste trabalho, Anatol Rosenfeld (2008) formula a 

noção de hibridização dos gêneros literários, uma vez que os gêneros, desde seu surgimento, não 

são puros. Assim, temos em Yerma um drama lírico, mediante a fusão do drama com o lírico. 

Rosenfeld defende a ideia de que as obras literárias são híbridas, possuindo um predomínio de um 

gênero. Logo, no caso específico de Yerma, trata-se de um drama com traços estilísticos de outro 

gênero, neste caso, o lírico. 

 Em todos os diálogos de Yerma, podemos analisar a insatisfação da personagem consigo 

mesma e com seu esposo. A seguir temos um dos diálogos iniciais de Yerma e Juan: 

 

YERMA 
Pero tú no. Cuando nos casamos eras otro. Ahora tienes la cara blanca como 
si no te diera en ella el sol. A mí me gustaría que fueras al río y nadaras, y 
que te subieras al tejado cuando la lluvia cala nuestra vivienda. Veinticuatro 
meses llevamos casados y tú cada vez más triste, más enjuto, como si 
crecieras al revés. 

(LORCA, 2012b, p. 40) 
 

Após dois anos de casamento, Yerma expõe suas angústias e insatisfações com o 

matrimônio, já que não conseguia ter filhos, sendo sua vida vazia de sentido. No diálogo adiante, 

entre Maria e Yerma, podemos ver a insatisfação de Yerma em não lograr a tão almejada 

maternidade, posto que outras mulheres casadas há menos tempo que ela já haviam conseguido 

engravidar: 

 

(YERMA queda cantando. Por la puerta entra MARÍA, 
 que viene com um lío de ropa.) ¿De dónde vienes? 

                                                           
11 Como fizemos anteriormente com os excertos de Bodas de Sangre, para diferenciar das citações comuns, teóricas, 

os trechos de Yerma estão diagramados conforme se encontram na edição de Lorca (2012b). 
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MARÍA 

De la tienda. 
 
YERMA 

 ¿De la tienda tan temprano? 
 

MARÍA 
 Por mi gusto hubiera esperado en la puerta a que abrieran. ¿Y a que no 
sabes lo que he comprado? 

 
YERMA 

 Habrás comprado café para el desayuno, azúcar, los panes. 
 
MARÍA 

 No. He comprado encajes, tres varas de hilo, cintas y lana de color para 
hacer madroños. El dinero lo tenía mi marido y me lo ha dado él mismo. 

 
YERMA 

 Te vas a hacer una blusa. 
 
MARÍA 

 No, es porque... ¿sabes? 
 
YERMA 

 ¿Qué? 
 
MARÍA 

 Porque ¡ya ha llegado!  
 

(Queda con la cabeza baja.) (Yerma se levanta y qued 
 mirándola con admiración.) 

 
 
YERMA 

 ¡A los cinco meses! 
 
MARÍA 

 Sí. 
(LORCA, 2012b, p. 44-45) 

 

Aos cinco meses de casamento, Maria consegue engravidar, frustrando ainda mais Yerma. 

Neste sentido, analisamos que o conflito de Yerma torna-se ainda mais dramático, a partir do 

momento em que a personagem começa a acreditar que o fato de Juan não querer ter filhos é o 

motor responsável por sua infelicidade. Podemos constatar essa passagem no texto por meio do 

diálogo a seguir: 

 

JUAN 
Es que no tengo nada. Todas esas cosas son suposiciones tuyas. Trabajo 
mucho. Cada año seré más viejo. 
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YERMA 

Cada año... Tú y yo seguiremos aquí cada año... 
 
JUAN. (Sonriente.)  

Naturalmente. Y bien sosegados. Las cosa de la labor van bien, no tenemos 
hijos que gasten. 

 
YERMA. 

No tenemos hijos... ¡Juan! 
(LORCA, 2012b, p. 41) 

 

Argumentamos que, mediante esta descoberta, como um momento de revelação ou 

anagnorisis, a peça dá uma reviravolta, o que faz com que Yerma culpe Juan pelo seu infortúnio. 

Neste sentido, acreditamos que a dimensão rural da sociedade andaluza é mais um recurso 

utilizado por Lorca para enaltecer o conflito principal de Yerma, já que a protagonista encontrava-

se presa às regras sociais e morais de uma cultura rural. Desta forma, Juan, ao revelar uma conduta 

patriarcal, comportando-se como um homem rústico do campo e agindo de forma indiferente diante 

das aflições de Yerma, aumenta a fúria da personagem.  

Nesta perspectiva, o erro trágico da protagonista, ou seja, a hamartia, está centrado na 

culpabilidade do seu esposo pela sua própria infelicidade. Yerma vinga-se de Juan, agindo de forma 

irracional e instintiva, pondo fim ao motor diretriz da sua dor e fúria ao final da peça, como veremos 

adiante nesta análise. 

Através da investigação da segunda canção de Yerma, no primeiro ato da peça, podemos 

perceber um acentuado lirismo em torno da obsessão materna da personagem. Podemos ver: 

 

 YERMA. (Sombría) 
Claro. 

 
(El marido sale y YERMA se dirige a la costura, se passa 

la mano por el vientre, alza los brazos en un hermoso 
bostezo y se sienta a coser.) 

 ¿De dónde vienes, amor, mi niño? 
«De la cresta del duro frío.» 
¿Qué necesitas, amor, mi niño? 
«La tibia tela de tu vestido.» 

 
(Enhebra la aguja.) 

 
¡Que se agiten las ramas al sol 
y salten las fuentes alrededor! 

 
(Como si hablara con un niño.) 

 
En el patio ladra el perro,  
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en los árboles canta el viento. 
Los bueyes mugen al boyero 
y la luna me riza los cabellos. 
¿Qué pides, niño, desde tan lejos? 

 
(Pausa.) 

 
Los blancos montes que hay en tu pecho. 
¡Que se agiten las ramas al sol 
y salten las fuentes alrededor! 

 
(Cosiendo.) 

 
Te diré, niño mío, que sí. 
Tronchada y rota soy para ti. 
¡Cómo me duele esta cintura 
donde tendrás primera cuna! 
¿Cuándo, mi niño, vas a venir?  

 
(Pausa.) 

 
Cuando tu carne huela a jazmín. 
¡Que se agiten los ramos al sol  
y salten las fuentes alrededor! 

(LORCA, 2012b, p. 43-44.) 
 

 No primeiro ato da peça, esta canção nos mostra a vontade e o desejo da personagem de ter 

filhos, sendo este desejo o motor que desencadeia a dramaticidade e tragicidade da obra. No que 

tange à sua composição estrutural, segundo Ildefonso-Manuel Gil (2012), nesta canção Lorca 

combina versos de oito, nove, dez e onze sílabas, utilizando-se mais de versos decassílabos, para 

dar uma maior sonoridade à canção. 

A seguir podemos ver um diálogo entre Yerma e Víctor, personagem que, assim como 

Leonardo em Bodas de Sangre, representa a virilidade masculina, no qual Yerma é compelida a 

trair seu esposo em prol da tão sonhada maternidade da personagem: 

 

VÍCTOR 
Pues adelante. Dile a tu marido que piense menos en el trabajo. Quiere 
juntar dinero y lo juntará, pero ¿a quién lo va a dejar cuando se muera? Yo 
me voy con las ovejas. Le dices a Juan que recoja las dos que me compró. Y 
en cuanto a lo otro..., ¡que ahonde! (Se va sonriente.) 

 
YERMA (Con pasión.)  

Eso; ¡que ahonde! 
(LORCA, 2012b, p. 51) 

 

Em vários momentos da obra podemos ver Victor se insinuando para Yerma. Abaixo temos 

uma passagem da peça no momento em que Victor entoa um canto:  
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VOZ DE VÍCTOR (Cantando.) 
¿Por qué duermes solo, pastor? 
¿Por qué duermes solo, pastor? 
En mi colcha de lana 
dormirías mejor. 
¿Por qué duermes solo, pastor?  

 
YERMA (Escuchando.) 

¿Por qué duermes solo, pastor? 
En mi colcha de lana 
dormirías mejor. 
Tu colcha de oscura piedra, 
pastor, 
y tu camisa de escarcha, 
pastor, 
juncos grises del invierno 
en la noche de tu cama. 
Los robles ponen agujas, 
pastor, 
debajo de tu almohada, 
pastor, 
y si oyes voz de mujer 
es la rota voz del agua. 
Pastor, pastor.  
¿Qué quiere el monte de ti, 
pastor? 
Monte de hierbas amargas, 
¿qué niño te está matando? 
¡La espina de la retama! 

 
(Va a salir y se tropieza con Víctor, que entra.) 

 
VÍCTOR (Alegre.)  

¿Dónde va lo hermoso? 
 
YERMA  

¿Cantabas tú? 
 
VÍCTOR 

 Yo. 
 
YERMA  

¡Qué bien! Nunca te había sentido. 
 
VÍCTOR 

 ¿No? 
 
YERMA  

Y qué voz tan pujante. Parece un chorro de agua que te llena toda la boca. 
 
VÍCTOR  

Soy alegre. 
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YERMA  

Es verdad. 
 
VÍCTOR  

Como tú triste. 
 
YERMA  

No soy triste. Es que tengo motivos para estarlo. 
 

VÍCTOR 
 Y tu marido más triste que tú. 

 
YERMA 

 Él sí. Tiene un carácter seco. 
(LORCA, 2012b, p. 61-62) 

 

Victor, diferentemente de Juan, mostra interesse pelas aflições de Yerma, visando 

conquistá-la. Como um homem viril e com sua sexualidade aflorada, desperta em Yerma um desejo 

carnal. No entanto, como uma mulher casada e honrada, Yerma rejeita as insinuações de Victor, 

anulando a possibilidade de ter um filho com outro homem que não seja seu esposo. 

Conforme Hegel (2010), o fim e o conteúdo de uma ação somente são dramáticos se existir 

o embate com outros indivíduos que persigam fins, interesses e paixões opostos. Como a ação 

dramática é motivada por valores éticos, observamos a relevância da moral, dos valores nacionais 

e divinos como fatores primordiais para o conflito trágico. Neste caso, Yerma, posto sua elevação 

moral, não aceita trair Juan para alcançar seus objetivos. Assim, analisamos que a indiferença de 

Juan torna-se o motor principal da fúria de Yerma. 

Por meio de vários diálogos entre Juan e Yerma, podemos alegar que a infelicidade dela era 

advinda da extrema obsessão de ser mãe, culpando Juan por sua infelicidade. Assim, temos alguns 

destes diálogos no segundo ato da peça: 

 

YERMA 
Pero yo no duermo, yo no puedo dormir. 

 
JUAN 

¿Es que te falta algo? Dime. ¡Contesta! 
 
YERMA (Con intención y mirando fijamente al Marido.)  

Sí, me falta. (Pausa.) 
 
JUAN 

Siempre lo mismo. Hace ya más de cinco años. Yo casi lo estoy olvidando. 
 
YERMA 
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Pero yo no soy tú. Los hombres tienen otra vida, los ganados, los árboles, 
las conversaciones; las mujeres no tenemos más que ésta de la cría y el 
cuidado de la cría. 

 
JUAN 

Todo el mundo no es igual. ¿Por qué no te traes un hijo de tu hermano? Yo 
no me opongo. 

 
YERMA 

No quiero cuidar hijos de otros. Me figuro que se me van a helar los brazos 
de tenerlos. 

(LORCA, 2012b, p. 80) 
 

 Nesta perspectiva, podemos analisar que a construção trágica de Yerma é focada nos 

sentimentos da protagonista e na relação da mesma com a sociedade, ou seja, o eixo dramático é o 

indivíduo, e, através de seus desejos e inquietudes, expressos mediante o extremo lirismo das 

personagens, extraem-se os fatores sociais e éticos que interferem diretamente nos conflitos 

psíquicos das personagens, assim como ocorre no drama moderno, como destaca Szondi (2011), 

na Teoria do Drama Moderno.  

Observemos o seguinte diálogo entre Yerma e Juan: 

  

JUAN 
Cada hombre tiene su vida. 

 
 
 
YERMA 

Y cada mujer la suya. No te pido yo que te quedes. Aquí tengo todo lo que 
necesito. Tus hermanas me guardan bien. Pan tierno y requesón y cordero 
asado como yo aquí, y pasto lleno de rocío tus ganados en el monte. Creo 
que puedes vivir en paz. 

 
JUAN 

Para vivir en paz se necesita estar tranquilo. 
 
YERMA 

 ¿Y tú no estás? 
 
JUAN 

No estoy. 
 
YERMA  

Desvía la intención. 
 
JUAN 

¿Es que no conoces mi modo de ser? Las ovejas en el redil y las mujeres en 
su casa. Tú sales demasiado. ¿No me has oído decir esto siempre? 
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YERMA 
Justo. Las mujeres dentro de sus casas. Cuando las casas no son tumbas. 
Cuando las sillas se rompen y las sábanas de hilo se gastan con el uso. Pero 
aquí, no. Cada noche, cuando me acuesto, encuentro mi cama más nueva, 
mas reluciente, como si estuviera recién traída de la ciudad. 

 
JUAN 

Tú misma reconoces que llevo razón al quejarme. ¡Que tengo motivos para 
estar alerta! 

 
YERMA 

Alerta ¿de qué? En nada te ofendo. Vivo sumisa a ti, y lo que sufro lo guardo 
pegado a mis carnes. Y cada día que pase será peor. Vamos a callarnos. Yo 
sabré llevar mi cruz como mejor pueda, pero no me preguntes nada. Si 
pudiera de pronto volverme vieja y tuviera la boca como una flor 
machacada, te podría sonreír y conllevar la vida contigo. Ahora, ahora, 
déjame con mis clavos. 

 
JUAN 

Hablas de una manera que yo no te entiendo. No te privo de nada. Mando a 
los pueblos vecinos por las cosas que te gustan. Yo tengo mis defectos, pero 
quiero tener paz y sosiego contigo. Quiero dormir fuera y pensar que tú 
duermes también. 

(LORCA, 2012b, p. 78-80) 

 

  Por meio desta passagem da obra, podemos constatar uma espécie de culto à honra 

feminina ligada à obediência ao esposo e aos costumes patriarcais da sociedade espanhola. Juan, o 

estereótipo masculino da sociedade andaluza, vive preso às tradições morais de sua época, expondo 

em seus diálogos, por assim dizer, todos seus receios e medos diante dos pensamentos de sua esposa 

Yerma. Reproduzindo o perfil do homem andaluz, Juan encontra-se ligado à natureza e à terra, 

como destacado na Teoría de Andalucía de Ortega y Gasset (1944). Adiante temos mais um 

fragmento da peça que acentua essa sujeição da mulher ao esposo: 

 

JUAN 
¿Qué haces en este sitio? Si pudiera dar voces, levantaría a todo el pueblo, 
para que viera dónde iba la honra de mi casa; pero he de ahogarlo todo y 
callarme porque eres mi mujer. 

 
YERMA 

Si pudiera dar voces, también las daría yo, para que se levantaran hasta los 
muertos y vieran esta limpieza que me cubre. 

 
JUAN 

¡No, eso no! Todo lo aguanto menos eso. Me engañas, me envuelves y, como 
soy un hombre que trabaja la tierra, no tengo ideas para tus astucias. 

 
DOLORES 

¡Juan! 
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JUAN 

¡Vosotras, ni palabra!  
 
DOLORES (Fuerte.)  

Tu mujer no ha hecho nada malo. 
 
JUAN 

Lo está haciendo desde el mismo día de la boda. Mirándome con dos agujas, 
pasando las noches en vela con los ojos abiertos al lado mío, y llenando de 
malos suspiros mis almohadas. 

 
YERMA 

¡Cállate! 
 
JUAN 

Y yo no puedo más. Porque se necesita ser de bronce para ver a tu lado una 
mujer que te quiere meter los dedos dentro del corazón y que se sale de 
noche fuera de su casa, ¿en busca de qué? ¡Dime!, ¿buscando qué? Las calles 
están llenas de machos. En las calles no hay flores que cortar. 

 
YERMA 

No te dejo hablar ni una sola palabra. Ni una más. Te figuras tú y tu gente 
que sois vosotros los únicos que guardáis honra, y no sabes que mi casta no 
ha tenido nunca nada que ocultar. Anda. Acércate a mí y huele mis vestidos, 
¡acércate!, a ver dónde encuentras un olor que no sea tuyo, que no sea de tu 
cuerpo. Me pones desnuda en mitad de la plaza y me escupes. Haz conmigo 
lo que quieras, que soy tu mujer, pero guárdate de poner nombre de varón 
sobre mis pechos. 

(LORCA, 2012b, p. 98-100) 
 

 Mediante esta citação, analisamos que Juan, em várias partes da peça, reclamava do 

comportamento de sua esposa, questionando os motivos que a levavam a sair tanto do lar, já que 

possuía tudo neste espaço. Adiante temos mais um fragmento da peça que ressalta a insatisfação 

de Juan com o comportamento de Yerma: 

 

JUAN 
¿Dices que salió hace poco? (La hermana mayor contesta con la cabeza.) 
Debe estar en la fuente. Pero ya sabéis que me gusta que salga sola. (Pausa.) 
Puedes poner la mesa. (Sale la hermana menor.) Bien ganado tengo el pan 
que como. (A su hermana.) Ayer pasé un día duro. Estuve podando los 
manzanos y a la caída de la tarde me puse a pensar para qué pondría yo 
tanta ilusión en la faena si no puedo llevarme una manzana a la boca. Estoy 
harto. (Se pasa las manos por la cara. Pausa.) Ésa no viene... Una de vosotras 
debía salir con ella, porque para eso estáis aquí comiendo en mi mantel y 
bebiendo mi vino. Mi vida está en el campo, pero mi honra está aquí. Y mi 
honra es también la vuestra. (La hermana inclina la cabeza.) No lo tomes a 
mal. (Entra Yerma con dos cántaros. Queda parada en la puerta.) ¿Vienes de 
la fuente? 
(LORCA, 2012b, p. 77-78) 
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Yerma encontrava-se aprisionada aos princípios morais da sociedade andaluza e a honra de 

sua família dependia de seu bom comportamento. Dessa forma, constatamos que Yerma, para viver 

consoante estes princípios éticos e morais, deveria abdicar de seus desejos e resignar-se, pondo fim 

à tão sonhada maternidade, já que seu comportamento era reprovado pela sociedade e pelo seu 

esposo. 

Outra parte importante para a análise desta peça refere-se à presença do coro, marcado pelas 

falas das Lavanderas: 

 

LAVANDERA 1.ª 
A mí no me gusta hablar. 

 
LAVANDERA 3.ª 

Pero aquí se habla. 
 
LAVANDERA 4.ª 

Y no hay mal en ello. 
 
LAVANDERA 5.ª 

La que quiera honra que la gane. 
 
LAVANDERA 4.ª 

Yo planté un tomillo, yo lo vi crecer. El que quiera honra, que se porte bien. 
(Ríen.)  

 
 
LAVANDERA 5 .ª 

Así se habla. 
 
LAVANDERA 1.ª 

Pero es que nunca se sabe nada. 
 
LAVANDERA 4.ª 

Lo cierto es que el marido se ha llevado vivir con ellos a sus dos hermanas. 
 
LAVANDERA 5.ª 

¿Las solteras? 
 
LAVANDERA 4.ª 

Sí. Estaban encargadas de cuidar la iglesia y ahora cuidarán de su cuñada. 
Yo no podría vivir con ellas. 

 
LAVANDERA 1.ª 

¿Por qué? 
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LAVANDERA 4.ª 
Porque dan miedo. Son como esas hojas grandes que nacen de pronto sobre 
los sepulcros. Están untadas con cera. Son metidas hacia adentro. Se me 
figur que guisan su comida con el aceite de las lámparas. 

 
LAVANDERA 3.ª  

¿Y están ya en la casa? 
 
LAVANDERA 4.ª 

Desde ayer. El marido sale otra vez a sus tierras. 
 
LAVANDERA 1.ª 

¿Pero se puede saber lo que ha ocurrido?  
 
LAVANDERA 5.ª 

Anteanoche, ella la pasó sentada en el tranco, a pesar del frío. 
 
LAVANDERA 1.ª 

Pero, ¿por qué? 
 
LAVANDERA 4.ª 

Le cuesta trabajo estar en su casa. 
 
LAVANDERA 5.ª 

Estas machorras son así: cuando podían estar haciendo encajes o confituras 
de manzanas, les gusta subirse al tejado y andar descalzas por esos ríos. 

 
LAVANDERA 1.ª 

¿Quién eres tú para decir estas cosas? Ella no tiene hijos, pero no es por 
culpa suya. 

 
LAVANDERA 4.ª 

Tiene hijos la que quiere tenerlos. Es que las regalonas, las flojas, las 
endulzadas, no son a propósito para llevar el vientre arrugado. (Ríen) 

(LORCA, 2012b, p. 67-69) 
 

Como vemos nesta citação, as Lavanderas julgam e ponderam sobre as ações de Yerma, 

como uma voz coletiva que apresenta os valores morais e éticos de um povo, assim como ocorria 

nos coros das tragédias clássicas, como destacou Aristóteles na sua Poética. Yerma era reconhecida 

no vilarejo como marchita, que significa murcha ou seca. No contexto da peça tem uma acepção 

de infértil, sendo Yerma julgada e apontada nas ruas como a única mulher que não possuía filhos. 

Este coro das Lavanderas configura-se, ao mesmo tempo, como um coro trágico e como um coro 

irônico e perverso. Neste sentido, diferentemente do coro grego, que anuncia (e não julga) uma 

verdade coletiva, as Lavanderas julgavam as ações de Yerma, ridicularizando e maldizendo a 

personagem. A seguir, temos mais uma parte do coro das Lavanderas. Podemos ver: 

 

LAVANDERA 1.ª 
¡Ay de la casada seca! ¡Hay de la que tiene los pechos de arena! 
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LAVANDERA 5.ª 

Dime si tu marido guarda semilla para que el agua cante por tu camisa. 
 
LAVANDERA 4.ª 

Es tu camisa nave de plata y viento por las orillas. 
 
LAVANDERA 1.ª 

Las ropas de mi niño vengo a lavar para que tome el agua lecciones de 
cristal. 

(LORCA, 2012b, p. 73-74) 
 

Lorca, ao atribuir nomes genéricos as suas personagens, ressalta a função social que as 

mesmas exercem. Assim, esses julgamentos das ações de Yerma feitas pelas Lavanderas são 

próprios da condição social destas personagens diante da Andaluzia da época. De forma popular, 

as Lavanderas realizam a ação de lavar a roupa suja ao julgar o comportamento de Yerma, comum 

às comunidades rurais. 

Percebemos, ao longo da peça, que Yerma não aceita o fato de não poder ser mãe, não se 

resignando. Neste sentido, mediante o desejo avassalador da maternidade, ela procura a 

personagem Vieja pagana, na tentativa de lograr o que tanto almejava. Cabe ressaltar que o 

encontro destas personagens marca as dimensões cristã e pagã da peça. Abaixo, temos um dos 

diálogos iniciais de Yerma com a Vieja pagana: 

 

YERMA 
Me cogió de la cintura y no pude decirle nada porque no podía hablar. Otra 
vez, el mismo Víctor, teniendo yo catorce años (él era un zagalón), me cogió 
en sus brazos para saltar una acequia y me entró un temblor que me 
sonaron los dientes. Pero es que yo he sido vergonzosa. 

 
VIEJA 

¿Y con tu marido?... 
 
YERMA 

Mi marido es otra cosa. Me lo dio mi padre y yo lo acepté. Con alegría. Ésta 
es la pura verdad. Pues el primer día que me puse novia con él ya pensé... 
en los hijos... Y me miraba en sus ojos. Sí, pero era para verme muy chica, 
muy manejable, como si yo misma fuera hija mía. 

 
VIEJA 

Todo lo contrario que yo. Quizá por eso no hayas parido a tiempo. Los 
hombres tienen que gustar, muchacha. Han de deshacernos las trenzas y 
darnos de beber agua en su misma boca. Así corre el mundo. 

(LORCA, 2012b, p. 55-56) 
 

A Vieja pagana, como uma personagem mais velha, representa a sabedoria, assim como 

evidencia uma sacralidade pagã, como seu próprio nome anuncia. Desta forma, a Vieja, ao 
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perceber, por sua maturidade, que Yerma não sentia desejo carnal pelo seu esposo, induz a 

personagem a trair Juan, culpando este por seu infortúnio. Para a Vieja, Yerma não era infértil, a 

infertilidade era advinda do seu esposo. Assim, a Vieja instiga Yerma a trair o marido com seu 

filho, como uma forma de ajudar a si mesma, maldizendo Juan e tentando atrair Yerma para a sua 

família, já que havia gerado somente filhos homens e não possuía mulheres na sua família que a 

ajudassem nas tarefas domésticas.  

Na citação adiante, observamos a imersão das personagens em um momento sacro, 

mediante a realização do ritual da romaria do Cristo do pano. Como discutido anteriormente no 

primeiro capítulo deste trabalho, Mario González (2013) pondera que neste ritual várias mulheres 

traiam seus esposos e alcançavam a tão sonhada maternidade. 

 

VIEJA 
Lo que ya no se puede callar. Lo que está puesto encima del tejado. La culpa 
es de tu marido. ¿Lo oyes? Me dejaría cortar las manos. Ni su padre, ni su 
abuelo, ni su bisabuelo se portaron como hombres de casta. Para tener un 
hijo ha sido necesario que se junte el cielo con la tierra. Están hechos con 
saliva. En cambio, tu gente, no. Tienes hermanos y primos a cien leguas a la 
redonda. Mira qué maldición ha venido a caer sobre su hermosura. 

 
YERMA 

Una maldición. Un charco de veneno sobre las espigas. 
 
VIEJA 

Pero tú tienes pies para marcharte de tu casa. 
 
YERMA 

¿Para marcharme? 
 
VIEJA 

Cuando te vi en la romería me dio un vuelco el corazón. Aquí vienen las 
mujeres a conocer hombres nuevos y el Santo hace el milagro. Mi hijo está 
sentado detrás de la ermita esperándome. Mi casa necesita de una mujer. 
Vete con él y viviremos los tres juntos. Mi hijo es de sangre. Como yo. Si 
entras en mi casa todavía queda olor de cunas. La ceniza de tu colcha se te 
volverá pan y sal para las crías. Anda. No te importe la gente. Y cuanto a tu 
marido, hay en mi casa entrañas y herramientas para que no cruce siquiera 
la calle. 

 
YERMA 

¡Calla, calla, si no es eso! Nunca lo haría. Yo no puedo ir a buscar. ¿Te figuras 
que puedo conocer otro hombre? ¿Dónde pones mi honra? El agua no se 
puede volver atrás ni la luna llena sale al mediodía. Vete. Por el camino que 
voy seguiré. ¿Has pensado en serio que yo me pueda doblar a otro hombre? 
¿Qué yo vaya a pedirle lo que es mío como una esclava? Conóceme, para que 
nunca me hables más. Yo no busco. 

(LORCA, 2012b, p. 111-112) 
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Como evidenciado na citação acima, as mulheres atribuíam a maternidade adquirida a 

poderes divinos, não à traição propriamente dita. No entanto, como destacado na peça, os homens 

assediavam as mulheres fisicamente durante a romaria e, mediante uma traição, elas conseguiam 

engravidar. Esta passagem do texto é importante para a nossa análise, pois este encontro de Yerma 

com a Vieja assinala uma junção do sagrado com o profano, mediante um ritual que as personagens 

realizam. 

 

DOLORES 
Has estado valiente. 

 
VIEJA 1 

No hay en el mundo fuerza como la del deseo. 
 
VIEJA 2 

Pero el cementerio estaba demasiado oscuro. 
 
DOLORES 

Muchas veces yo he hecho estas oraciones en el cementerio con mujeres 
que ansiaban críos, y todas han pasado miedo. Todas, menos tú. 

 
YERMA 

Yo he venido por el resultado. Creo que no eres mujer engañadora. 
 
DOLORES 

No soy. Que mi lengua se llene de hormigas, como está la boca de los 
muertos, si alguna vez he mentido. La última vez hice la oración con una 
mujer mendicante, que estaba seca más tiempo que tú, y se le endulzó el 
vientre de manera tan hermosa que tuvo dos criaturas ahí abajo, en el río, 
porque no le daba tiempo a llegar a las casas, y ella misma las trajo en un 
pañal para que yo las arreglase. 

 
YERMA 

¿Y pudo venir andando desde el río? 
 
DOLORES 

Vino. Con los zapatos y las enaguas empapadas en sangre..., pero con la cara 
reluciente. 

 
YERMA 

¿Y no le pasó nada? 
 
DOLORES 

¿Qué le iba a pasar? Dios es Dios. 
(LORCA, 2012b, p. 93-94) 

  

Através de um ritual, realizado em um cemitério, a Vieja ora no ventre de Yerma, 

intercedendo pela concessão do tão sonhado desejo da personagem. Neste momento da obra, 

averiguamos que Yerma enfrenta os preconceitos de toda uma sociedade por um desejo 
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avassalador, arriscando-se ser vista em um ritual pagão, o que não era adequado a uma mulher 

casada e cristã. Assim, em meio a circunstâncias andaluzas, Lorca cria um cenário mítico e 

ritualístico, rememorando uma ancestralidade advinda de povos arcaicos, pertencente à cultura 

andaluza da década de 30, mediante a fusão de um catolicismo rústico e das mais variadas crenças 

sagradas de outros povos, assim como os Mouros, Judeus e Ciganos. No entanto, ao perceber que 

a Vieja estava com más intenções, Yerma a enfrenta, afirmando sua eticidade e sua honradez, 

rejeitando sua oferta. 

O fato de Yerma acreditar que seu esposo Juan é o culpado por seu infortúnio, como uma 

espécie de reconhecimento, transforma seu sentimento inicial de dor em fúria. Assim, explica-se o 

último ato da peça, com o assassinato de Juan, por meio do qual aniquila sua única e tão sonhada 

possibilidade materna, já que não aceitaria trair seu esposo com outro homem, como lhe fora 

proposto em diversos momentos da peça.  

 A teoria da ação trágica, na concepção hegeliana, dedica sua atenção aos fins que as 

personagens perseguem. Essa trajetória é composta por diversos conflitos que se desdobram no 

percurso da poesia dramática em direção à catástrofe final. Para Hegel (2010), o desenlace da 

tragédia acontece quando o motivo que originou o choque conflituoso chega ao seu fim, no entanto, 

esse fim para onde é conduzido o indivíduo deve ser de interesse geral dos espectadores e leitores 

da tragédia. Assim, observamos que a indiferença de Juan com o conflito de Yerma provoca a 

catástrofe final da peça. Yerma não acreditava que era infértil. A personagem pensava que não 

conseguia ser mãe, pois seu marido Juan não queria ter filhos, justificando, dessa forma, o 

homicídio e o infanticídio provocados por ela. Dizemos infanticídio simbólico porque, ao 

assassinar Juan, era como se estivesse matando todos os seus (possíveis) filhos. No último ato da 

peça podemos observar a catástrofe final: 

 

YERMA 
¿Y qué buscabas en mí? 

 
JUAN 

A ti misma. 
 
YERMA (Excitada.)  

¡Eso! Buscabas la casa, la tranquilidad y una mujer. Pero nada más. ¿Es 
verdad lo que digo? 

 
JUAN 

Es verdad. Como todos. 
 
YERMA 

¿Y lo demás? ¿Y tú hijo? 
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JUAN. (Fuerte)  

¡No oyes que no me importa! ¡No me preguntes más! ¡Que te lo tengo que 
gritar al oído para que lo sepas, a ver si de una vez vives ya tranquila! 

 
YERMA 

¿Y nunca has pensado en él cuando me has visto desearlo? 
 
JUAN 

Nunca. (Están los dos en el suelo)  
 
YERMA 

¿Y no podré esperarlo? 
 
JUAN 

No. 
 
YERMA 

¿Ni tú? 
 
JUAN 

 Ni yo tampoco. ¡Resígnate! 
 
YERMA 

¡Marchita! 
 
JUAN 

Y a vivir en paz. Uno y otro, con suavidad, con agrado. ¡Abrázame! (La 
abraza.) 

YERMA 
¿Qué buscas? 

 
JUAN 

A ti te busco. Con la luna estás hermosa 
 
YERMA 

Me buscas como cuando te quieres comer una paloma. 
 
JUAN 

Bésame... así. 
 
YERMA 

Eso nunca. Nunca. (Yerma da un grito y aprieta la garganta de su esposo. Éste 
cae hacia atrás. Yerma le aprieta la garganta hasta matarle. Empieza el Coro 
de la romería). Marchita, marchita, pero segura. Ahora sí que lo sé de cierto. 
Y sola. (Se levanta. Empieza a llegar gente.) Voy a descansar sin despertarme 
sobresaltada, para ver si la sangre me anuncia otra sangre nueva. Con el 
cuerpo seco para siempre. ¿Qué queréis saber? No os acerquéis, porque he 
matado a mi hijo. ¡Yo misma he matado a mi hijo! 
 

(Acude un grupo que queda parado al fondo. Se oye el Coro de 
la romería.) 
(LORCA, 2012b, p. 115-117)  
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Como exposto nesta citação, Yerma, por não aceitar seu destino, mata Juan, aniquilando 

sua única possibilidade de ser mãe e aniquilando também o principal motivo de suas angústias e 

tristezas. Desta forma, verificamos que, com a morte de Juan, a personagem não precisaria mais 

explicar-se para a sociedade, seguindo infértil, mas fiel a si mesma e a sua dor. 

Podemos dizer que a peça tem por finalidade provocar uma espécie de liberação ou 

purgação das emoções, do terror e da piedade, ou seja, da katharsis, quando evidencia os 

sofrimentos das personagens da obra e quando Yerma mata seu esposo Juan, extinguindo o seu tão 

sonhado desejo. Por meio da construção da empatia da personagem, observamos que as ações de 

Yerma são eticamente motivas em virtude da sua elevação de caráter. Assim, o homicídio cometido 

por Yerma é amplamente justificado ao longo do texto. 

Neste sentido, observamos que os dramas lorquianos englobam, ao mesmo tempo, 

problemas tanto de cunho social, quanto individual. Yerma, a obra, enfatiza os paradigmas 

relacionados à sociedade patriarcal da primeira metade do século XX, centrando-se na relação 

conflituosa de um casal que não pode ter filhos. É imperioso destacar que, através da análise da 

construção trágica de Yerma, analisamos que a peça pode ser configurada como uma tragédia 

moderna, pois evidencia os conflitos de ordem individual das personagens, expressando seus 

dramas poeticamente, o que é característico da era moderna. Além disso, cabe salientar que a peça 

apresenta ares fatalísticos e uma unidade de tempo distendida, o que acentua a tragicidade da peça. 

Observamos que a peça traz à tona temas tabus e regras de conduta social que interferem 

diretamente nos conflitos interiores das personagens, destacando, além disso, um cristianismo 

rústico e uma sacralidade atávica das personagens, por meio da inexorabilidade do destino, o que 

é próprio da cultura e sacralidade andaluza da década de 30. 

 

 

3.3 A Dramatização do Trágico em La Casa de Bernarda Alba 

 

 

La Casa de Bernarda Alba é classificada como a última peça conclusa de Lorca, sendo 

escrita em 1936, no ano da sua morte. Cabe destacar que a obra não possui o mesmo lirismo que 

Bodas de Sangre e Yerma, devido ao seu realismo puro, como acentuou o próprio Lorca em várias 

entrevistas sobre a peça. No entanto, foi agrupada pelos críticos após sua morte à Bodas de Sangre 

e Yerma, formando uma trilogia, devido à semelhança temática, estética e conteudística das obras. 

 A peça que iria compor a trilogia junto a Bodas de Sangre e Yerma era La Destrucción de 

Sodoma. No entanto, antes de terminar o texto, Lorca foi assassinado como vítima da Guerra Civil 
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Espanhola. Anos após a morte de Federico García Lorca, a família do dramaturgo divulgou um 

manuscrito contendo poucas linhas escritas do que seria La Destrucción de Sodoma. Por meio do 

manuscrito de Lorca, contendo apenas uma lauda de palavras escritas, os críticos deduziram que a 

peça também teria como ambientação a Andaluzia da década de 30, no entanto, não abordava 

conflitos relacionados às mulheres da época, assim como Bodas de Sangre e Yerma. La 

Destrucción de Sodoma continha algo mais denunciador e, ao mesmo tempo, perturbador, pois 

abordava o amor homossexual em meio a uma cultura patriarcal, rural e cristã da Andaluzia da 

primeira metade do século XX. 

  No entanto, como discutido no Capítulo 1 desta tese, a peça La Casa de Bernarda Alba é 

que compõe a trilogia, ao lado de Bodas de Sangre e Yerma. Em La Casa de Bernarda Alba o autor 

enaltece as características do povoado rural andaluz, retratando, da maneira mais fidedigna 

possível, a família Alba, que morava em uma região próxima a Fuentevaqueros, conforme 

apresentamos também no primeiro capítulo. Como destacou Mario Gonzáles (2013), Lorca 

compartilhou com a família Alba o mesmo poço de água que em 1935 (ano em que o dramaturgo 

comentou sobre esse fato) encontrava-se seco. Lorca entrava no poço seco e ficava escutando as 

filhas da matriarca Alba reclamarem de suas vidas e do comportamento autoritário da sua mãe. Na 

época, o dramaturgo afirmou que a casa da família Alba era um verdadeiro inferno, com um calor 

de mais de quarenta graus Celsius, sob um sol africano, como descrito por ele mesmo. Esta 

afirmação de Lorca é interessante, pois faz alusão ao fervor e calor psicológico das mulheres que 

viviam confinadas dia e noite em uma casa completamente vigiada pela matriarca autoritária e 

dominadora. 

A peça tem como subtítulo O Drama de Mulheres nos Povoados da Espanha, possuindo 

dezesseis personagens, sendo elas: Bernarda Alba, María Josefa, Angustias, Poncia, Mujer 1, 

Magdalena, Criada, Mujer 2, Amelia, Mendiga, Mujer 3, Martirio, Mujeres de luto, Mujer 4, Adela 

e Muchacha. 

É importante assinalar que Federico García Lorca, além de apresentar as personagens com 

nomes simbólicos que remetem a sua personalidade ou a sua função social, faz menção à idade das 

personagens principais, junto aos seus respectivos nomes. Assim, temos: Bernarda Alba, 60 anos; 

María Josefa, mãe de Bernarda, 80 anos; Angustias, filha, 39 anos; Poncia, 60 anos; Magdalena, 

filha, 30 anos; Criada, 50 anos; Amelia, filha, 27 anos; Martirio, filha, 24 anos; e Adela, filha, 20 

anos. Acreditamos que essa marcação das idades das personagens da peça ressalta a personalidade 

e a maturidade psicológica e social das mesmas, como veremos adiante nesta análise.  

Outro fato que merece destaque refere-se à escolha de Lorca por não apresentar os nomes 

da única personagem masculina no início da peça, quando apresenta todas as outras personagens. 
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Assim, a personagem masculina, Pepe, el romano, não é apresentado inicialmente, aparece 

somente no decorrer da trama. Acreditamos que essa ausência da marcação desta personagem é 

relativa à importância secundária da mesma, já que o drama gira em torno de problemas e conflitos 

estritamente femininos. 

  Cabe destacar que a peça contém três atos, tendo como ambientação principal a casa de 

Bernarda Alba, como o título da obra sugere. As demais ações da peça ocorrem em um pátio do 

povoado andaluz e no curral da casa de Bernarda. Observamos que as ações da obra obedecem a 

uma organização linear de começo, meio e fim, mediante a origem, desenvolvimento e desfecho 

do conflito. Além disso, observamos que a peça retrata um período de tempo superior a oito anos, 

marcado pelo luto de Bernarda e das suas demais filhas. Esta distenção da unidade temporal da 

peça é uma categoria dramática moderna, pois, além de quebrar com a unidade aristotélica de 

tempo, cuja ação trágica não deveria ultrapassar o período de uma revolução solar, acentua a 

tragicidade da peça, dada a dimensão cronológica do conflito.  

O conflito da peça gira em torno do comportamento tirano e dominador da Bernarda Alba 

com suas filhas. Após morrer seu segundo esposo, Bernarda determina um luto de oito anos, 

ordenando que ninguém poderia sair e nem entrar na sua casa. No entanto, suas duas filhas, 

Angustias, a mais velha, e, Adela, a mais jovem, apaixonam-se por um mesmo rapaz, chamado 

Pepe, el romano, o que provoca uma verdadeira disputa entre elas pelo amor daquele homem, 

culminando com a morte de Adela ao final da peça. 

Pela ordem hierárquica, Angustias seria a primeira filha a casar-se, já que era a mais velha 

e havia herdado um bom dote do seu pai, sendo filha do primeiro esposo de Bernarda. No entanto, 

suas demais irmãs, que são, na verdade, meias-irmãs, já que são filhas de pais distintos, não haviam 

herdado nenhum dote do seu pai recém-falecido, o segundo esposo de Bernarda. Desta forma, por 

não possuírem um dote, acreditavam – e tinham razão de pensar assim – que não seriam pedidas 

em casamento por nenhum homem daquela região, já que a concessão de um dote fazia parte da 

tradição. 

Pepe, el romano, ao saber do dote de Angustias, demonstra interesse por ela, pretendendo 

pedi-la em casamento. É notório que as demais filhas de Bernarda ficaram felizes com o destino 

de Angustias, pois sabiam que sua irmã teria uma vida mais tranquila longe daquela casa. No 

entanto, percebemos que elas ficaram decepcionadas, pois sabiam que provavelmente não teriam a 

mesma sorte que Angustias e passariam suas vidas sob o olhar vigilante da sua mãe. Assim, Adela, 

por ser mais jovem e com medo e receio de viver aqueles oito anos sob a reclusão e vigilância de 

Bernarda, demonstra interesse em entregar-se a Pepe, el romano, gerando um conflito perturbador 

entre as meias-irmãs daquela casa. 
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Adela age conforme seus desejos e de forma irracional, pondo em risco a honra da sua 

família. Ao entregar-se ao amor de Pepe, Adela “trai” suas meias-irmãs, desonrando sua família, o 

que se justifica, pois não fica nítido ao longo da peça que estas irmãs possuíam uma relação afetiva. 

Dessa forma, ao descobrirem sobre a relação amorosa entre os dois, fica estabelecido o desespero 

incontrolável da matriarca e das demais mulheres daquela casa. A tentativa de assassinar Pepe, 

quando Bernarda dispara uma arma, sem conseguir acertar o alvo, pode ser interpretada como uma 

hamartia irônica, já que a palavra hamartia significa, etimologicamente, “errar o alvo”. Adela, por 

sua vez, sem encontrar saída para seu desespero, suicida-se, negando-se viver sob aquele regime 

ditatorial da sua mãe. 

Na apresentação inicial de Bernarda Alba, uma marcação de Lorca tem uma alta relevância 

para a nossa análise. Ele diz: "El poeta advierte que estos tres actos tienen la intención de un 

documental fotográfico" (LORCA, 2014a, p. 138). Essa marcação do dramaturgo é muito 

importante para a nossa análise, pois determina o acentuado realismo da peça, destacando o valor 

histórico da obra, já que o dramaturgo se inspirou declaradamente em uma família rural andaluza.  

Nessa sociedade rural, onde os valores morais e éticos determinam o comportamento 

conservador de seu povo, Lorca encontrou o ambiente ideal para apresentar uma fotografia de 

perfis estereotipados presentes no cotidiano andaluz. Assim, a seguir temos um dos diálogos 

iniciais da peça que destaca a personalidade dominadora da matriarca Bernarda: 

  

VOZ (Dentro.) 
¡Bernarda! 
 

PONCIA 
La vieja. ¿Está bien cerrada? 
 

CRIADA 
Con dos vueltas de llave. 
 

PONCIA 
Pero debes poner también la tranca. Tiene unos dedos como cinco ganzúas. 
 

VOZ 
¡Bernarda! 
 

PONCIA (A voces.) 
¡Ya viene! (A la Criada.) Limpia bien todo. Si Bernarda no ve relucientes las 
cosas me arrancará los pocos pelos que me quedan. 
 

CRIADA 
¡Qué mujer! 
 

PONCIA 
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Tirana de todos los que la rodean. Es capaz de sentarse encima de tu corazón 
y ver cómo te mueres durante un año sin que se le cierre esa sonrisa fría que 
lleva en su maldita cara. ¡Limpia, limpia ese vidriado!  
(LORCA, 2014a, p. 141-142)12 

 

Por meio destes diálogos iniciais da peça, podemos ver a preocupação da Poncia e da 

Criada em limpar toda a casa para o funeral do segundo esposo de Bernarda. Ademais, é possível 

observar a segurança reforçada da casa, pois, preocupada com a honra da sua casa e da sua família, 

Bernarda fechava muito bem as portas e as trancas, temendo que algum homem entrasse neste lar 

ou que alguma das suas filhas ousasse sair. 

Assim como Juan, que temia pela honra da sua casa, reclamando do comportamento de 

Yerma, Bernarda não permitia que suas filhas saíssem do lar, tornando a vida delas um verdadeiro 

pesadelo. Bernarda era temida e odiada por todas as mulheres que viviam naquela casa, pois 

humilhava e maltratava todas elas. Percebemos nas falas a seguir a insatisfação da Poncia com 

Bernarda: 

 

PONCIA 
Treinta años lavando sus sábanas; treinta años comiendo sus sobras; noches 
en vela cuando tose; días enteros mirando por la rendija para espiar a los 
vecinos y llevarle el cuento; vida sin secretos una con otra, y sin embargo, 
¡maldita sea! ¡Mal dolor de clavo le pinche en los ojos! 
 

CRIADA 
¡Mujer! 
 

PONCIA 
Pero yo soy buena perra; ladro cuando me lo dice y muerdo los talones de los 
que piden limosna cuando ella me azuza; mis hijos trabajan en sus tierras y 
ya están los dos casados, pero un día me hartaré. 
(LORCA, 2014a, p. 143) 

 

Revoltada pelos trinta anos que passou servindo Bernarda, Poncia maldiz a personagem, 

esperando o dia em que conseguirá viver longe daquela casa, pois já não suportava mais os maus 

tratos de Bernarda. Lorca acentua nesta peça os valores culturais da sociedade andaluza, pondo em 

evidência problemas de cunho social e individual das personagens, assim como ocorre nas tragédias 

modernas. Em meio a um cenário de luto, as personagens não sofrem pelo luto propriamente dito, 

elas sofrem pela condição social que são sujeitadas ao longo de suas vidas. 

                                                           
12 Como fizemos anteriormente com os excertos de Bodas de Sangre e de Yerma, para diferenciar das citações 

comuns, teóricas, os trechos de La Casa de Bernarda Alba estão diagramados conforme se encontram na edição de 

Lorca (2014a). 
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Assim, temos Bernarda como uma personagem que detinha posses materiais, ocupando, 

consequentemente, uma posição social privilegiada diante das demais mulheres que viviam 

naquele lar. Desta forma, submetia todas elas às suas vontades e regras, como uma espécie de 

verdadeiro regime ditatorial, já que todas estas outras mulheres sentiam-se presas às regras de 

conduta social de Bernarda. 

Adiante, temos a aparição da Mendiga na peça, personagem recorrente na literatura, sempre 

surgindo com fome e sede: 

 

MENDIGA (Con una niña.) 
¡Alabado sea Dios! 
 

CRIADA 
Tin, tin, tan. ¡Que nos espere muchos años'. Tin, tin, tan. 
 

MENDIGA (Fuerte con cierta irritación.) 
Alabado sea Dios! 
 

CRIADA (Irritada.) 
¡Por siempre! 
 

MENDIGA 
Vengo por las sobras. 
 
(Cesan las campanas.) 
 

CRIADA 
Por la puerta se va a la calle. Las sobras de hoy son para mí. 
 

MENDIGA 
Mujer, tú tienes quien te gane. ¡Mi niña y yo estamos solas! 
 

CRIADA 
También están solos los perros y viven. 
 

MENDIGA 
Siempre me las dan. 
(LORCA, 2014a, p. 146-147) 

 

Temos a Mendiga como personagem tanto em Bodas de Sangre, quanto em Bernarda Alba. 

Nesta passagem do texto, verificamos que a Mendiga surge para afirmar a personalidade e o ethos 

das personagens. Desta maneira, a Criada, apesar de sofrer com os desmandos de Bernarda, não 

age com uma atitude caridosa diante da Mendiga, comportando-se de forma indiferente a suas 

necessidades. Acreditamos que esta marcação do autor nos diz muito sobre o ethos de Bernarda. 

A personagem reflete amargura, ressentimento e mesquinhez diante da vida. Além disso, representa 
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a internalização severa das leis, sendo vítima do seu próprio autoritarismo. A seguir, vemos mais 

uma vez o autoritarismo de Bernarda:  

 

BERNARDA (A la Criada.) 
¡Silencio! 
 

CRIADA (Llorando.) 
¡Bernarda! 
 

BERNARDA 
Menos gritos y más obras. Debías haber procurado que todo esto estuviera 
más limpio para recibir al duelo. Vete. No es éste tu lugar. (La Criada se va 
sollozando) Los pobres son como los animales. Parece como si estuvieran 
hechos de otras sustancias. 
 

MUJER 1.ª 
Los pobres sienten también sus penas. 
 

BERNARDA 
Pero las olvidan delante de un plato de garbanzos.  
(LORCA, 2014a, p. 148-149) 

 

Bernarda reclama da limpeza da casa à Criada, maldizendo a Mendiga e todos os pobres. 

A Mujer 1, no entanto, como uma forma de sensibilizar Bernarda, adverte a personagem que os 

pobres, assim como os mais afortunados, também têm suas dores. Bernarda, sem dar ouvidos à 

advertência da Mujer 1, argumenta: 

 

BERNARDA 
No he dejado que nadie me dé lecciones. Sentarse. (Se sientan. Pausa) (Fuerte) 
Magdalena, no llores. Si quieres llorar te metes debajo de la cama. ¿Me has 
oído? 
 

MUJER 2.ª 
(A Bernarda) ¿Habéis empezado los trabajos en la era? 
 

BERNARDA 
Ayer. 
 

MUJER 3.ª 
Cae el sol como plomo. 
 

MUJER 1.ª 
Hace años no he conocido calor igual. 
 
(Pausa. Se abanican todas.) 
(LORCA, 2014a, p. 149-150) 
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Como evidenciado no diálogo que destacamos acima, Bernarda, como uma mulher 

autoritária, não aceitava que alguém lhe dissesse o que fazer, nem como deveria se comportar. 

Além disso, reprime sua filha Magdalena, sem nenhuma sensibilidade, por chorar pela morte do 

seu pai diante das demais pessoas da casa, envergonhando a família por sua demonstração de 

fraqueza.  

Atendendo ao comportamento patriarcal da época, cujos ditames apontam que a mulher 

deveria resignar-se, Bernarda reprova o comportamento audacioso de Poncia e Mujer 1, durante o 

cortejo fúnebre do seu falecido esposo: 

 

BERNARDA 
Las mujeres en la iglesia no deben mirar más hombre que al oficiante, y a ése 
porque tiene faldas. Volver la cabeza es buscar el calor de la pana. 
 

MUJER 1.ª (En voz baja) 
¡Vieja lagarta recocida!  
 

PONCIA 
(Entre dientes) ¡Sarmentosa por calentura de varón!  
 

BERNARDA (Dando un golpe de bastón en el suelo) 
¡Alabado sea Dios! 
 
 

TODAS (Santiguándose) 
Sea por siempre bendito y alabado. 
(LORCA, 2014a, p. 151-152) 

 

Para Bernarda, não era adequado às mulheres cristãs e de família ficarem olhando e se 

insinuando para os homens. No entanto, o fato de a matriarca reprimir tanto o desejo das suas filhas 

e das mulheres que as cercavam fazia com que elas sentissem um calor latente em seus corpos e 

almas ao se depararem com alguém do sexo masculino, já que conviviam somente com mulheres. 

Aqui, temos a relação dualística entre Eros e Tânatos, em que, respectivamente, amor e ódio, vida 

e morte, sexualidade e agressividade se cruzam. Por meio do desejo sexual latente das personagens, 

temos, ao mesmo tempo, uma pulsão de vida, pela força de Eros, e uma pulsão de morte, pela força 

de Tânatos, em virtude dos conflitos individuais e subjetivos das personagens, assim como do 

embate destes conflitos com o conservadorismo cultural ao qual as personagens encontravam-se 

presas. 

  A seguir, temos uma das partes mais líricas da peça, com a iniciação de um rito fúnebre: 

 

BERNARDA 
¡Descansa en paz con la santa 



155 

 

compaña de cabecera! 
 

TODAS 
¡Descansa en paz! 
 

BERNARDA 
Con el ángel San Miguel 
y su espada justiceira 
 

TODAS 
¡Descansa en paz! 
 

BERNARDA 
Con la llave que todo lo abre 
y la mano que todo lo cierra. 
 

TODAS 
¡Descansa en paz! 
 

BERNARDA 
Con los bienaventurados 
y las lucecitas del campo. 
Todas: 
¡Descansa en paz! 
 

BERNARDA 
Con nuestra santa caridad 
y las almas de tierra y mar. 

TODAS 
¡Descansa en paz! 
 

BERNARDA 
Concede el reposo a tu siervo Antonio María Benavides y dale la corona de 
tu santa gloria. 
 

TODAS 
Amén. 
 

BERNARDA (Se pone de pie y canta.) 
"Réquiem aeternam dona eis, Domine". 
 

TODAS (De pie y cantando al modo gregoriano.) 
Et lux perpetua luceat eis. (Se santiguan.) 
(LORCA, 2014a, p. 152-154) 

 

As cantigas de sentinela ou os ritos fúnebres são marcados pelas repetições e pela exaltação 

divina em prol do falecido. Ao final desta cantiga, temos um fragmento do rito fúnebre, Réquiem, 

do músico Wolfgang Amadeus Mozart. O cantar de Bernarda, "Réquiem aeternam dona eis, 

Domine" significa, em português, "Descanso eterno concede-lhes, Senhor". Lorca, como exímio 

pianista, era bastante conhecedor da música clássica, marcando sua formação musical em suas 
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peças, assim como ocorre no terceiro ato de Bodas de Sangre. Acreditamos que a marcação de um 

rito fúnebre em latim acentua a religiosidade de Bernarda, pois se constitui como uma passagem 

tradicional de cortejos fúnebres, sendo amplamente utilizadas na esfera do domínio popular, assim 

como enfatiza as regras sacras de conduta social. Além disso, pode nos parecer irônica esta frase 

declamada por Bernarda, "Descanso eterno concede-lhes, Senhor”, em virtude do comportamento 

bruto e autoritário da personagem. 

Na citação adiante, Bernarda anuncia o luto de oito anos, o qual se iniciava a partir daquele 

momento: 

 

BERNARDA 
Pues busca otro, que te hará falta. En ocho años que dure el luto no ha de 
entrar en esta casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado 
con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi 
abuelo. Mientras, podéis empezar a bordaros el ajuar. En el arca tengo veinte 
piezas de hilo con el que podréis cortar sábanas y embozos. Magdalena puede 
bordarlas. 
(LORCA, 2014a, p. 157) 

 

Como uma mulher católica e cristã, Bernarda seguia todos os rituais fúnebres, submetendo 

suas filhas a um verdadeiro inferno. Como aponta Ortega y Gasset (1944), analisamos que o povo 

rural andaluz preservou, com o passar dos anos, a sensibilidade intuitiva e religiosa dos povos 

arcaicos, assim como ocorre em Bernarda Alba. Neste sentido, observamos nesta peça muitos tabus 

envolvendo sexualidade e honra femininas, assim como a preservação da religiosidade e da 

sacralidade do povo andaluz. 

 Em muitos momentos da peça, averiguamos alguma alusão ao calor, servindo como 

elemento simbólico para evidenciar o fervor psicológico e físico das personagens. Nas falas 

adiante, podemos ver o descontentamento de Magdalena com o fato de ter nascido mulher: 

 

MAGDALENA 
Ni las mías ni las vuestras. Sé que yo no me voy a casar. Prefiero llevar sacos 
al molino. Todo menos estar sentada días y días dentro de esta sala oscura.  
 

BERNARDA 
Eso tiene ser mujer 
 

MAGDALENA 
Malditas sean las mujeres. 
 

BERNARDA 
Aquí se hace lo que yo mando. Ya no puedes ir con el cuento a tu padre. Hilo 
y aguja para las hembras. Látigo y mula para el varón. Eso tiene la gente que 
nace con posibles.  
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(LORCA, 2014a, p. 157-158) 
 

Magdalena se ressente pelo fato de ter nascido mulher e ter que viver presa ao lar, sem 

poder agir conforme seus desejos. Os homens, por outro lado, eram livres para agir conforme suas 

convicções, já que a sociedade não julgava negativamente suas ações. 

 Na citação que se segue, momento importante para esta análise, Bernarda percebe o 

interesse de Angustias em Pepe, el romano: 

 

BERNARDA 
¿Qué mirabas y a quién? 
 

ANGUSTIAS 
A nadie. 
 

BERNARDA 
¿Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un 
hombre el día de la misa de su padre? ¡Contesta! ¿A quién mirabas?  
(LORCA, 2014a, p. 161) 

 

Mais uma vez, Bernarda reprime o comportamento de uma das suas filhas, advertindo 

Angustias sobre sua condição social e moral diante daquele povoado. Neste sentido, Bernarda, por 

ser uma mulher de posses, não aceitava que suas filhas se casassem com quaisquer homens. Para 

ela, nenhum homem daquele povoado estava à altura social de suas filhas. Podemos analisar: 

 

BERNARDA 
No hay en cien leguas a la redonda quien se pueda acercar a ellas. Los 
hombres de aquí no son de su clase. ¿Es que quieres que las entregue a 
cualquier gañán? 
 

PONCIA 
Debías haberte ido a otro pueblo. 
 

BERNARDA 
Eso, ¡a venderlas! 
 

PONCIA 
No, Bernarda, a cambiar... ¡Claro que en otros sitios ellas resultan las pobres!  
 

BERNARDA 
¡Calla esa lengua atormentadora! 
(LORCA, 2014a, p. 165-166) 

 

Poncia, para vingar-se de Bernarda, afirma que em outros povoados suas filhas não 

encontrariam esposos compatíveis com suas classes sociais, já que fora daquele contexto andaluz 
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elas seriam consideradas pobres. Nesta perspectiva, é possível analisar em Bernarda Alba, de um 

lado, os valores do período moderno, mediante o comportamento capitalista das personagens e do 

acentuado realismo da peça. Por outro lado, também é possível observar uma sensibilidade intuitiva 

das personagens, através de uma cultura rural andaluza, que põe em evidência um cristianismo 

rústico, assim como tabus sociais.  

 Na citação que se segue, podemos observar o entusiasmo de Magdalena, Martírio e Amélia 

com o futuro noivado da sua irmã Angustias: 

 

MAGDALENA (Remedándola.) 
¡Ah! Ya se comenta por el pueblo. Pepe el Romano viene a casarse con 
Angustias. Anoche estuvo rondando la casa y creo que pronto va a mandar un 
emisario. 
 

MARTIRIO 
¡Yo me alegro! Es buen hombre. 
 

AMELIA 
Yo también. Angustias tiene buenas condiciones. 
 

MAGDALENA 
Ninguna de las dos os alegráis.  
 

MARTIRIO 
¡Magdalena! ¡Mujer! 
 

MAGDALENA 
Si viniera por el tipo de Angustias, por Angustias como mujer, yo me 
alegraría, pero viene por el dinero. Aunque Angustias es nuestra hermana 
aquí estamos en familia y reconocemos que está vieja, enfermiza, y que 
siempre ha sido la que ha tenido menos méritos de todas nosotras, porque si 
con veinte años parecía un palo vestido, ¡qué será ahora que tiene cuarenta! 
 

MARTIRIO 
No hables así. La suerte viene a quien menos la aguarda. 
 

AMELIA 
¡Después de todo dice la verdad! Angustias tiene el dinero de su padre, es la 
única rica de la casa y por eso ahora, que nuestro padre ha muerto y ya se 
harán particiones, vienen por ella! 
(LORCA, 2014a, p. 175-176) 

 

Adela não se alegra com o provável casamento de Angustias, sua meia-irmã, já que era mais 

jovem e iria ter que conviver mais tempo na casa de Bernarda, como podemos constatar no 

fragmento a seguir: 

 

MARTIRIO 
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¿Qué piensas, Adela? 
 

ADELA 
Pienso que este luto me ha cogido en la peor época de mi vida para pasarlo. 
 

MAGDALENA 
Ya te acostumbrarás. 
 

ADELA (Rompiendo a llorar con ira) 
¡No, no me acostumbraré! Yo no quiero estar encerrada. No quiero que se me 
pongan las carnes como a vosotras. ¡No quiero perder mi blancura en estas 
habitaciones! ¡Mañana me pondré mi vestido verde y me echaré a pasear por 
la calle! ¡Yo quiero salir! 
(LORCA, 2014a, p. 180) 

 

Como evidenciado no diálogo, Adela não fica feliz com o futuro casamento da sua irmã, 

lamentando-se do seu destino, recusando-se a viver presa à casa da sua mãe. Nesta perspectiva, a 

falha trágica de Adela, ou seja, a hamartia da personagem é decorrente do seu desejo avassalador 

de fugir dos domínios de Bernarda. Vilches de Frutos (2014), na edição crítica da peça, evidencia 

que o maior desejo das filhas de Bernarda não era casar, mas se tornarem livres da vigilância da 

matriarca dominadora, isto seria alcançado por meio do casamento. Observamos que esta é uma 

solução irônica para o conflito de Adela, uma vez que trocaria uma “prisão” por outra, não havendo 

chance de liberdade diante da inexorabilidade fatalística do destino da personagem. 

Maria Josefa, mãe de Bernarda, surge como uma anciã demente para a vergonha da filha. 

A seguir, temos uma das poucas aparições da personagem durante a peça: 

 

(Se oyen unas voces y entra en escena María Josefa, la madre de Bernarda, 
viejísima, ataviada con flores en la cabeza y en el pecho.) 
 

MARÍA JOSEFA 
Bernarda, ¿dónde está mi mantilla? Nada de lo que tengo quiero que sea para 
vosotras, ni mis anillos, ni mi traje negro de moaré, porque ninguna de 
vosotras se va a casar. ¡Ninguna! ¡Bernarda, dame mi gargantilla de perlas! 
 

BERNARDA (A la Criada.) 
¿Por qué la habéis dejado entrar? 
 

CRIADA (Temblando.) 
¡Se me escapó! 
 

MARÍA JOSEFA 
Me escapé porque me quiero casar, porque quiero casarme con un varón 
hermoso de la orilla del mar, ya que aquí los hombres huyen de las mujeres. 
 

BERNARDA 
¡Calle usted, madre! 
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MARÍA JOSEFA 
No, no callo. No quiero ver a estas mujeres solteras, rabiando por la boda, 
haciéndose polvo el corazón, y yo me quiero ir a mi pueblo. ¡Bernarda, yo 
quiero un varón para casarme y tener alegría! 
 

BERNARDA 
¡Encerradla! 
 

MARÍA JOSEFA 
¡Déjame salir, Bernarda! 
(LORCA, 2014a, p. 186-187) 

 

Como um verdadeiro reflexo dos anseios das filhas de Bernarda, os delírios de Maria 

Josefa refletem o desejo daquelas mulheres se libertarem de uma prisão que ocorre ao longo de 

toda a vida, o que se realizaria por meio do casamento com um varão. Ademais, podemos 

interpretar os delírios de Josefa como uma voz profética, irônica e sarcástica, já que revela os 

sentimentos e os desejos das demais mulheres que viviam na casa de Bernarda. A cena, ao mesmo 

tempo trágica, pois este comportamento não seria adequado à idade da personagem, torna-se 

cômica, ridiculamente, pelo mesmo motivo, já que seria improvável a uma senhora de oitenta anos 

de idade este desejo.  

 No segundo ato da peça, a Poncia aconselha Adela a esquecer de seu amor por Pepe, já que 

havia percebido o romance dos dois no curral: 

 

PONCIA 
¡Mata esos pensamientos! 
 

ADELA 
¿Qué sabes tú? 
 

PONCIA 
Las viejas vemos a través de las paredes. ¿Dónde vas de noche cuando te 
levantas? 
 

ADELA 
¡Ciega debías estar! 
 

PONCIA 
Con la cabeza y las manos llenas de ojos cuando se trata de lo que se trata. 
Por mucho que pienso no sé lo que te propones. ¿Por qué te pusiste casi 
desnuda con la luz encendida y la ventana abierta al pasar Pepe el segundo 
día que vino a hablar con tu hermana? 
 

ADELA 
¡Eso no es verdad! 
 

PONCIA 
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¡No seas como los niños chicos! Deja en paz a tu hermana y si Pepe el Romano 
te gusta te aguantas. (Adela llora.) Además, ¿quién dice que no te puedas 
casar con él? Tu hermana Angustias es una enferma. Ésa no resiste el primer 
parto. Es estrecha de cintura, vieja, y con mi conocimiento te digo que se 
morirá. Entonces Pepe hará lo que hacen todos los viudos de esta tierra: se 
casará con la más joven, la más hermosa, y ésa eres tú. Alimenta esa 
esperanza, olvídalo. Lo que quieras, pero no vayas contra la ley de Dios. 
Adela: ¡Calla! 
(LORCA, 2014a, p. 203-204) 

 

Podemos ver a dupla personalidade da Poncia, pois, ao mesmo tempo em que aconselha 

Adela a deixar Pepe, a personagem evidencia a gravidade da enfermidade de Angustias, 

alimentando a esperança de Adela em casar-se com Pepe, diante da possível morte de sua irmã, 

que se encontrava velha e doente. Poncia se apresenta como uma mulher extremamente 

pragmática, consciente do seu passado, presente e futuro, agindo de forma irônica e racional. A 

seguir, temos a primeira aparição do coro na peça: 

 

CORO 
Ya salen los segadores 
en busca de las espigas; 
se llevan los corazones 
de las muchachas que miran. 
 
(Se oyen panderos y carrañacas. Pausa. Todas oyen en un silencio traspasado 
por el sol.) 
(LORCA, 2014a, p. 212-213) 

 

Mais uma vez, temos a voz do coro. Podemos observar: 

 

CORO (Muy lejano.) 
Abrir puertas y ventanas 
las que vivís en el pueblo; 
el segador pide rosas 
para adornar su sombrero. 
 

PONCIA 
¡Qué canto! 
 

MARTIRIO (Con nostalgia.) 
Abrir puertas y ventanas 
las que vivís en el pueblo... 
 

ADELA (Con pasión.) 
... el segador pide rosas 
para adornar su sombrero. 
(LORCA, 2014a, p. 213-214) 
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Como analisado em Bodas de Sangre e em Yerma, o coro, desde a tradição grega, anuncia 

uma verdade coletiva, posto que ações do homem grego eram também de ordem coletiva, assim 

como destacou Aristóteles (1991b) na Poética. Com o advento da Modernidade, temos a reclusão 

do homem, assim como a individualização das suas respectivas ações. Neste sentido, por se tratar 

de uma tragédia moderna, assim como pontua Raymond Williams (2011), em que se verifica a 

presença de conflitos de ordem psicológica e individual das personagens, em Bernarda Alba temos 

também um coro que exerce uma função coletiva, anunciando o destino das personagens, assim 

como ocorria nas tragédias clássicas. Acreditamos que Lorca retorna às tradições clássicas da 

tragédia grega, pondo em evidência o cristianismo rústico das personagens. Observamos que os 

valores coletivos reforçam os dramas individuais das personagens, posto que as ações da peça 

ocorriam em um vilarejo rural da Andaluz 

 Adiante, evidenciamos o trecho em que Bernarda indaga a Poncia sobre o que estava 

ocorrendo na sua casa, já que percebia que as emoções das suas filhas estavam afloradas, que já 

não estavam conseguindo se conter: 

 

BERNARDA 
¿Qué es lo que pasa aquí? 
 

PONCIA 
¡Cuida de enterarte! Pero, desde luego, Pepe estaba a las cuatro de la 
madrugada en una reja de tu casa. 
 

BERNARDA 
¿Lo sabes seguro? 
 

PONCIA 
Seguro no se sabe nada en esta vida. 
 

ADELA 
Madre, no oiga usted a quien nos quiere perder a todas. 
 

BERNARDA 
¡Yo sabré enterarme! Si las gentes del pueblo quieren levantar falsos 
testimonios se encontrarán con mi pedernal. No se hable de este asunto. Hay 
a veces una ola de fango que levantan los demás para perdernos. 
Martirio: A mí no me gusta mentir. 
(LORCA, 2014a, p. 234-235) 

 

Bernarda, para ter certeza do envolvimento entre Adela e Pepe, prefere investigar com seus 

próprios olhos o comportamento de Adela, pedindo que Poncia guarde segredo sobre este assunto, 

temendo que as demais pessoas do vilarejo tomassem ciência desse relacionamento amoroso. 
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No trecho a seguir, composto no terceiro ato da obra, temos o desfecho final da trama. A 

situação do romance de Pepe, el romano e Adela já era evidente para quase todas as mulheres 

daquela casa. Martirio, Poncia e a Criada comentam: 

 

PONCIA 
Yo no puedo hacer nada. Quise atajar las cosas, pero ya me asustan 
demasiado. ¿Tú ves este silencio? Pues hay una tormenta en cada cuarto. El 
día que estallen nos barrerán a todas. Yo he dicho lo que tenía que decir. 
 

CRIADA 
Bernarda cree que nadie puede con ella y no sabe la fuerza que tiene un 
hombre entre mujeres solas. 
 

PONCIA 
No es toda la culpa de Pepe el Romano. Es verdad que el año pasado anduvo 
detrás de Adela, y ésta estaba loca por él, pero ella debió estarse en su sitio y 
no provocarlo. Un hombre es un hombre. 
 

CRIADA 
Hay quien cree que habló muchas noches con Adela. 
 

PONCIA 
Es verdad. (En voz baja.) Y otras cosas. 
 

CRIADA 
No sé lo que va a pasar aquí. 
(LORCA, 2014a, p. 260-261) 

 

Bernarda acreditava que sua vigilância era infalível e que possuía o domínio de todas as 

ações das suas filhas. No entanto, todos do vilarejo rural, exceto ela, já tinham conhecimento do 

romance de Adela e Pepe. Neste sentido, Martírio, Poncia e a Criada tinham medo da reação de 

Bernarda ao ter a comprovação do envolvimento amoroso da sua filha com Pepe.  

 A seguir, conferimos outra aparição de María Josefa. Observemos: 

 

MARÍA JOSEFA 
Ovejita, niño mío, 
vámonos a la orilla del mar. 
La hormiguita estará en su puerta, 
yo te daré la teta y el pan. 
Bernarda, 
cara de leoparda. 
Magdalena, 
cara de hiena. 
¡Ovejita! 
Meee, meee. 
Vamos a los ramos del portal de Belén.(Ríe) 
Ni tú ni yo queremos dormir. 
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La puerta sola se abrirá 
y en la playa nos meteremos 
en una choza de coral. 
Bernarda, 
cara de leoparda. 
Magdalena, 
cara de hiena. 
¡Ovejita! 
Meee, meee. 
Vamos a los ramos del portal de Belén! 
(LORCA, 2014a, p. 263-264) 

 

Mais uma vez, a aparição de Maria Josefa é, simultaneamente, trágica e cômica. A anciã 

cria rimas cômicas com os nomes (que são extremamente simbólicos) das personagens da peça, 

revelando um pouco mais do ethos próprio de cada personagem, assim como anunciando a 

proximidade da morte, por meio da alusão à Mendiga. Assim como Tirésias, famoso profeta cego 

da mitologia grega, María Josefa profetizava o destino das personagens, no entanto, todos 

ignoravam suas falas, devido à sua condição demência senil, assim como ignoravam o profeta 

tebano, devido à sua cegueira. 

 Martírio, ao perceber o romance de Adela e Pepe, pede a sua irmã que deixe esse homem, 

visando à honra da sua família. Podemos constatar isto no diálogo das duas irmãs: 

 

MARTIRIO (En voz baja.) 
¡Adela! (Pausa. Avanza hasta la misma puerta. En voz alta.) ¡Adela! 
(Aparece Adela. Viene un poco despeinada.) 
 

ADELA 
¿Por qué me buscas? 
 

MARTIRIO 
¡Deja a ese hombre! 
 

ADELA 
¿Quién eres tú para decírmelo? 
 

MARTIRIO 
No es ése el sitio de una mujer honrada. 
 

ADELA 
¡Con qué ganas te has quedado de ocuparlo! 
(LORCA, 2014a, p. 269) 

 

No entanto, negando-se a abdicar do seu relacionamento com Pepe, Adela enfrenta Martírio 

e segue agindo conforme seus desejos: 
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ADELA 
Ya no aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor 
de su boca. Seré lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra mí, 
quemándome con sus dedos de lumbre, perseguida por los que dicen que son 
decentes, y me pondré delante de todos la corona de espinas que tienen las 
que son queridas de algún hombre casado. 
 

MARTIRIO 
¡Calla! 
 

ADELA 
Sí, sí. (En voz baja.) Vamos a dormir, vamos a dejar que se case con Angustias. 
Ya no me importa. Pero yo me iré a una casita sola donde él me verá cuando 
quiera, cuando le venga en gana. 
(LORCA, 2014a, p. 272-273) 

 

No diálogo a seguir, Adela enfrenta Bernarda, arremessando e dividindo em dois o bastão 

que a matriarca carregava com tanto orgulho e altivez. Este bastão servia como um elemento 

simbólico para enaltecer a posição dominadora de Bernarda. Neste sentido, Adela, ao quebrá-lo, 

quebra também o laço de dominação entre mãe e filha. Nesta passagem do texto, Adela assume a 

tragicidade do auto-aniquilamento. Podemos analisar: 

 

BERNARDA 
Quietas, quietas. ¡Qué pobreza la mía, no poder tener un rayo entre los dedos! 
  

MARTIRIO (Señalando a Adela.) 
¡Estaba con él! ¡Mira esas enaguas llenas de paja de trigo! 
 

BERNARDA 
¡Esa es la cama de las mal nacidas! (Se dirige furiosa hacia Adela.) 
 

ADELA (Haciéndole frente.) 
¡Aquí se acabaron las voces de presidio! (Adela arrebata un bastón a su madre 
y lo parte en dos.) Esto hago yo con la vara de la dominadora. No dé usted un 
paso más. ¡En mí no manda nadie más que Pepe! 
(LORCA, 2014a, p. 275) 

 

Conforme Hegel (2010), a ação dramática é decorrente de conflitos entre objetivos, 

interesses e paixões, por meio de situações nas quais os sujeitos dramáticos lutam por objetivos, 

estando conscientes de seus fins. Assim, os fins e os conteúdos da ação são dramáticos porque 

despertam conflitos em relação a fins e paixões opostos. Adela, agindo de forma intransigente, 

mediante uma atitude agressiva, revolta-se contra todas suas irmãs, negando qualquer possibilidade 

de resignação. Adela continua: 

 

ADELA 
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Yo soy su mujer. (A Angustias.) Entérate tú y ve al corral a decírselo. Él 
dominará toda esta casa. Ahí fuera está, respirando como si fuera un león. 
 

ANGUSTIAS 
¡Dios mío! Bernarda: ¡La escopeta! ¿Dónde está la escopeta? (Sale corriendo.) 
(Aparece Amelia por el fondo, que mira aterrada, con la cabeza sobre la pared. 
Sale detrás Martirio.) 
 

ADELA 
¡Nadie podrá conmigo! (Va a salir.) 
 

ANGUSTIAS (Sujetándola.) 
De aquí no sales con tu cuerpo en triunfo, ¡ladrona! ¡deshonra de nuestra 
casa! 
(LORCA, 2014a, p. 276) 

 

Todas as filhas de Bernarda sofrem pela desgraça de Angustias, culpando Adela pela 

desonra da família. Isto podemos conferir no seguinte trecho: 

 

MAGDALENA 
¡Déjala que se vaya donde no la veamos nunca más! (Suena un disparo.) 
 

BERNARDA (Entrando.) 
Atrévete a buscarlo ahora. 
 

MARTIRIO (Entrando.) 
Se acabó Pepe el Romano. 
 

ADELA 
¡Pepe! ¡Dios mío! ¡Pepe! (Sale corriendo.) 
 

PONCIA 
¿Pero lo habéis matado? 
 

MARTIRIO 
¡No! ¡Salió corriendo en la jaca! 
 

BERNARDA 
No fue culpa mía. Una mujer no sabe apuntar. 
(LORCA, 2014a, p. 277) 

 

 Adela, em meio ao desespero e diante do seu infortúnio e sina, tira a sua própria vida, 

encontrando-se presa a um conflito fechado. O erro trágico da personagem centra-se no seu auto-

aniquilamento. A personagem, por meio da frustação do seu desejo de sair dos domínios da casa 

de Bernarda e pelo desejo de casar-se com Pepe, aniquila-se. Mais uma vez, a cena de morte é 

apenas relatada por Lorca, como aconselha Aristóteles (1991b) em sua Poética.  
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 Pepe, el romano, com medo, foge ileso, escapando do tiro de Bernarda, como um forma 

de hamartia irônica, assim como destacamos anteriormente. 

  

BERNARDA 
Aunque es mejor así. (Se oye como un golpe.) ¡Adela! ¡Adela! 
 

PONCIA (En la puerta.) 
¡Abre! 
 

BERNARDA 
Abre. No creas que los muros defienden de la vergüenza. 
 

CRIADA (Entrando.) 
¡Se han levantado los vecinos! 
 

BERNARDA 
(En voz baja, como un rugido.) ¡Abre, porque echaré abajo la puerta! (Pausa. 
Todo queda en silencio) ¡Adela! (Se retira de la puerta.) ¡Trae un martillo! 
(Poncia da un empujón y entra. Al entrar da un grito y sale.) ¿Qué? 
 

PONCIA (Se lleva las manos al cuello.) 
¡Nunca tengamos ese fin! (Las hermanas se echan hacia atrás. La Criada se 
santigua. Bernarda da un grito y avanza.) 
 

PONCIA 
¡No entres!  
 

BERNARDA 
No. ¡Yo no! Pepe: irás corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas, pero otro 
día caerás. ¡Descolgarla! ¡Mi hija ha muerto virgen! Llevadla a su cuarto y 
vestirla como si fuera doncella. ¡Nadie dirá nada! ¡Ella ha muerto virgen! 
Avisad que al amanecer den dos clamores las campanas. 
 

MARTIRIO 
Dichosa ella mil veces que lo pudo tener. 
 

BERNARDA 
Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! (A otra 
hija.) ¡A callar he dicho! (A otra hija.) Las lágrimas cuando estés sola. ¡Nos 
hundiremos todas en un mar de luto! Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha 
muerto virgen. ¿Me habéis oído? ¡Silencio, silencio he dicho! ¡Silencio! 
(LORCA, 2014a, p. 278-280) 

 

Esta última cena da peça é muito trágica, pois Adela, diante da reclusão que lhe fora imposta 

e do amor que sentia por Pepe, suicida-se. Neste momento, temos a katharsis, como o principal 

objetivo proposto pela tragédia, mediante a purificação ou eliminação das emoções e por meio dos 

sentimentos de terror e piedade, assim como teorizou Aristóteles (1991b) na Poética. 

 Desta forma, percebemos que Lorca constrói a empatia da personagem de Adela, ao 

demonstrar a infelicidade da personagem por ter que viver submetida às regras e ao autoritarismo 
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de Bernarda, enfatizando que suas ações são eticamente motivadas. Por meio da empatia que se 

estabelece com a personagem, as ações impulsivas e irracionais de Adela são amplamente 

justificadas no decorrer da trama, posto sua elevação moral. Assim, suas ações irracionais e radicais 

não apenas fortalecem seu ethos, mas respondem pelo efeito trágico da peça. 

Como uma obra mais realista que Bodas de Sangre e Yerma, em La Casa de Bernarda Alba, 

analisamos que o infortúnio de Adela se dá contra uma luta de forças instintivas consigo mesma e 

por meio de forças estabelecidas na esfera social que interferem diretamente nos conflitos interiores 

das personagens. Assim, Adela, como uma heroína trágica moderna, encontrava-se presa a um 

conservadorismo cultural andaluz, sendo submetida à prisão da casa de Bernarda, ao mesmo tempo 

em que se encontrava presa à inexorabilidade do destino, por meio de suas paixões latentes e 

intransigentes. 

Adela sente-se presa em meio a um conflito fechado, assim como ocorria nas tragédias 

gregas, suicidando-se ao final da peça 

Analisamos que La Casa de Bernarda Alba configura-se como uma tragédia moderna, 

servindo como uma espécie de retrato fotográfico da sociedade patriarcal da década de 30, como 

advertiu o próprio Lorca no início da peça. Nesta perspectiva, mediante a investigação da 

construção trágica da peça, percebemos a presença de conflitos de ordem individual, psíquica e 

social das personagens, assim como a presença da composição de um destino fatalístico e 

inevitável. 

 

 

3.4 Convergências Estilísticas, Conteudísticas e Temáticas na Trilogia 

 

 

Como evidenciado nas análises individuais das peças, é notória a semelhança estética, 

conteudística e temática das obras que compõem esta trilogia. Em Bodas de Sangre, Yerma e La 

Casa de Bernarda Alba, Lorca, ao mesmo tempo em que põe em destaque as dimensões individual 

e subjetiva dos conflitos das personagens, evidencia as dimensões social e coletiva destes conflitos. 

Segundo Vilches de Frutos (2014):  

 

A través del planteamiento de temas como la dicotomía entre la libertad individual 

y la autoridad, la inexorabilidad del destino, la subversión del código del honor 

por parte de sus víctimas más diretas, las mujeres, y la estilización del mundo 

rural, el autor granadino brinda un homenaje a la tradición, pero también 

construye una obra de inusitada modernidad, donde se puede encontrar las claves 

para la comprensión del sentir del hombre a lo largo de su historia (VILCHES DE 



169 

 

FRUTOS, 2014, p. 69). 

 

 Como argumenta Vilches de Frutos (2014), a dualidade entre o tradicional e o moderno 

caracteriza a trilogia em destaque, como também marca o teatro lorquiano como um todo. Ao 

mesmo tempo em que o dramaturgo evidenciava os conflitos individuais das personagens, 

referenciando o drama moderno, põe em destaque, por outro lado, o homem como ser coletivo, 

caracterizando, consequentemente, a dimensão coletiva das ações das personagens, por meio da 

sacralidade atávica e do catolicismo rústico próprios da cultura rural andaluza. 

 Neste sentido, ao tecer uma análise comparativa entre Bodas de Sangre, Yerma e La Casa 

de Bernarda Alba, devemos levar em consideração duas dimensões. A primeira se refere à 

dimensão realista das obras, já que suas tramas foram extraídas de fatos históricos da Andaluzia. 

A segunda dimensão, por sua vez, refere-se ao domínio do sagrado e do religioso, observado por 

meio da exaltação da religiosidade e sacralidade das personagens, assim como dos ritos e sacrifícios 

comuns aos três textos. Neste sentido, Josephs e Caballero (2012) comentam: 

  

Pone énfasis en la palabra auténtico porque rara vez ha de buscar temas y materias 

fuera de su propio ámbito andaluz. La coincidencia, por lo tanto, entre la 

religiosidad arcaica y la obra de Lorca se debe a que éste ha tenido la genialidad 

intuitiva y poética de interpretar algo que todavía se dejaba palpar en la via 

campesina andaluza (JOSEPHS y CABALLERO, 2012, p. 55). 

 

 Acreditamos que Lorca, ao criar tragédias espanholas, busca referências na tradição 

dramática grega, bem como na própria cultura andaluza. As tragédias que compõem a trilogia em 

análise abordam tanto valores modernos, pois foram escritas em um contexto histórico da década 

de 1930, quanto valores próprios do conservadorismo e religiosidade do povo andaluz, que nos 

remetem às crenças arcaicas e culturas pré-racionalistas de outros povos. Federico García Lorca, 

em diversas entrevistas, afirmava que a literatura espanhola era autêntica, nacionalista e tradicional, 

pois destacava características específicas da cultura espanhola, evidenciando temas como a honra 

e a liberdade, tão presentes na literatura cavalheiresca, como na literatura do Siglo de Oro de 

Calderón de la Barca e Lope de Vega, colocando em cena temas tabus, antigos e arcaicos, já que a 

Espanha não almejava a modernidade capitalista, conservando suas crenças, ritos e cultura. 

 Na trilogia em análise, seja por meio da inexorabilidade fatalística do destino das 

personagens, mediante as ações instintivas, impulsivas e irracionais das personagens, ou por meio 

da subversão destas às condutas morais e éticas de um povo, temos a composição de conflitos 

dramáticos de personagens comuns. Estas personagens comuns se opõem às personagens da 

tragédia clássica, pois as ações das tragédias perfeitas deveriam ser, necessariamente, imitações de 
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personagens elevadas, assim como orientou Aristóteles (1991b) na Poética. As personagens que 

compõem esta trilogia são das mais variadas classes sociais. Vilches de Frutos na análise de La 

Casa de Bernarda Alba, comenta: 

 

En La casa de Bernarda Alba conviven mujeres de distintas generaciones y clases 

sociales, cuyos comportamientos resultan paradigmáticos del sentir de una época 

de profundos cambios sociales. Su concreción simbólica aparece en el manuscrito 

cuando se refiere a la presencia en escena de 200 mujeres. Dos personajes de la 

obra, Bernarda, la Madre, y Poncia, su criada, constituyen su "eje estructural". 

Bernarda representa a tantas mujeres de clase acomodada que, como resultado de 

una educación conservadora, se convierten en salvaguardas de los valores 

patriarcales (VILCHES DE FRUTOS, 2014, p. 72-73). 

 

 No que se refere à dimensão social das peças, observamos um acentuado conservadorismo 

das personagens diante de uma sociedade patriarcal, assim como ocorria na Andaluzia da década 

de 30. Bernarda, a protagonista, como evidenciado na citação, representava uma mulher de classe 

social conservadora, o que justifica, desta forma, seu autoritarismo com suas filhas e demais 

personagens da peça, configurando-se como uma fiel representante das regras e leis de conduta 

social. Em Bodas de Sangre, por exemplo, temos o conservadorismo da Madre diante do passado 

e da linhagem da Novia. Já em Yerma, temos uma luta constante das personagens com a sociedade, 

tanto por meio do comportamento rústico e patriarcal de Juan com sua esposa Yerma, quanto pelo 

julgamento público e sarcástico das Lavanderas.  

 Em sua Estética, Hegel (2010) destacou que o fim e o conteúdo de uma ação são dramáticos 

em virtude da luta com outros indivíduos que perseguem fins e paixões opostos. Desta forma, como 

as ações dramáticas são motivadas por valores éticos, observamos na trilogia uma dualidade entre 

o desejo instintivo das personagens e as suas respectivas obrigações sociais ditadas por uma 

sociedade conservadora. Vilches de Frutos destaca: 

 

Dispuesta a mantener a su familia dentro de los límites fijados por una moral que 

rechaza la satisfacción de los instintos frente a las obligaciones impuestas por el 

matrimonio o la viudedad, protagoniza agrios enfrentamientos con su hija menor, 

Adela, y la abuela, María Josefa, paradigmas de dos momentos clave en la vida 

del ser humano, la juventud y la vejez  (VILCHES DE FRUTOS, 2014, p. 73). 

 

 Bernarda, disposta a seguir as regras e as condutas morais da sua época, reprime o 

comportamento audacioso de Adela, assim como das suas demais filhas e criadas. Na análise de 

Yerma, Ildefonso-Manuel Gil (2012), em sentido similar ao de Vilches de Frutos, destaca:   

 

En sus dos encuentros con la protagonista suscita en ésta una rotunda reacción 



171 

 

contra el sentido dionisíaco de la vida que ella tiene y predica. Concepto y 

sentimiento de la honra se agudizan en Yerma frente a la Vieja, reforzados por un 

fino instinto valoriador; cuando ante su negativa a irse con ella para amancebarse 

con su hijo (GIL, 2012, p. 33). 

 

 Ildefonso-Manuel Gil evidencia o comportamento conservador de Yerma diante da 

proposta indecente da Vieja em trair Juan. Mesmo motivada pelo desejo avassalador de ser mãe, 

Yerma recusa a proposta da Vieja, pois o ato de trair seu esposo Juan feriria a conduta moral de 

Yerma, assim como quebraria com a empatia que o público estabelece com a personagem, 

importante para a construção trágica da peça. Se Yerma traísse Juan com outro homem, teríamos 

uma quebra do decoro da personagem, posto sua elevação de caráter. 

 Podemos observar que Lorca, ao teatralizar os valores morais e éticos da cultura andaluza, 

buscava na trilogia o universal através do particular, ou seja, através dos conflitos individuais das 

personagens, o dramaturgo buscava a universalização das peças por meio das semelhanças 

temáticas e conteudísticas existentes entre as mais variadas culturas e povos. Torna-se possível, 

por exemplo, compararmos as personagens da trilogia andaluza com as personagens da região 

interiorana do Nordeste do Brasil, ou até mesmo de outras regiões do Brasil, diante das 

semelhanças sacras, morais e culturais que compartilham. 

 Como um homem preocupado com a construção de uma nova Espanha, Lorca, mesmo não 

sendo atrelado diretamente a um partido político, sempre se posicionou a favor das classes menos 

favorecidas, destacando em suas obras, como nesta trilogia, problemas de cunho moral e social da 

Espanha. Neste sentido, Vilches de Frutos (2014) destaca ser inaceitável considerar o dramaturgo 

como um homem apolítico diante de tantas evidências históricas: 

 

En la actualidad, no resulta viable aceptar el punto de vista sostenido por críticos 

pertencientes a distintos espectros políticos que durante décadas han tildado a 

Federico de "apolítico" por su negativa a militar en ningún partido político o bien 

han atribuido su muerte a problemas de enemistad personal (VILCHES DE 

FRUTOS, 2014, p. 53). 

 

 Vilches de Frutos argumenta que Francisco García Lorca (1981), irmão de Federico García 

Lorca, no livro Federico y su Mundo, preocupado com o posicionamento da crítica ao destacar o 

dramaturgo como homem apolítico, elencou diversas participações políticas de Lorca.  Algumas 

destas participações são referidas a seguir: 

 

Francisco García Lorca ha recogido algunas de sus participaciones más conocidas 

en actos políticos durante esa época. Junto a Antonio Machado, Luis Cernuda y 

León Felipe formó parte de la organización de un homenaje a Rafael Alberti 
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celebrado el 9 de febrero de 1936 con motivo de su regreso de la Unión Soviética. 

Fue él quien leyó el Manifiesto de los escritores españoles contra el fascismo. 

Cinco días después intervieno en otro homenaje, en esta ocasión a Valle-Inclán, 

una iniciativa auspiciada por Alberti. Por las mismas fechas se adhirió a una 

iniciativa antibelicista, el Manifiesto de la Unión Universal por la Paz, cuyo 

comité español contaba con la presencia de Julio Álvarez del Vayo, Manuel Azaña 

y Antonio Machado. A comienzo de abril firmó el manifiesto por la libertad del 

líder político brasileño Luís Carlos Prestes. El primero de mayo aparecieron en el 

rotativo Ayuda unas líneas suyas en apoyo a los trabajadores españoles. En 22 de 

ese mes participó en el banquete en honor a André Malraux, Jean Cassou y Henri-

René Lenormand, enviados por el Frente Popular francés (VILCHES DE 

FRUTOS, 2014, p. 60-61). 

 

Como exposto, no ano de sua morte, em 1936, Lorca participou de diversas manifestações 

políticas, inclusive assinando um manifesto a favor da liberdade de Luís Carlos Prestes, preso 

político brasileiro. Neste sentido, não é admirável e nem errôneo, supor que a morte de Lorca foi 

motivada pelos seus posicionamentos políticos, já que no ano em que o dramaturgo mais se 

posicionou em favor das minorias, ele foi assassinado. A crítica, por outro lado, como destacado 

no primeiro capítulo deste trabalho, sempre atribuiu a morte do dramaturgo a problemas de 

natureza individual de Lorca, relativas à sua sexualidade, negando que o dramaturgo havia sido 

mais uma vítima da Guerra Civil que se instalou na Espanha na primeira metade do século XX. 

 Desta forma, diante da preocupação crítica de Federico García Lorca, destacada através da 

exaltação do conservadorismo patriarcal das peças, faz-se necessário evidenciar outro aspecto 

realista, além do moral e ético, comum e importante à trilogia. Este aspecto refere-se ao valor 

material dado às terras e às posses das personagens, comum a uma sociedade capitalista e moderna. 

Em Bodas de Sangre isso fica muito evidente quando a Madre questiona ao Novio, seu filho, como 

a Novia e o Padre conseguiam sobreviver em terras tão áridas e inférteis, já que ela, por outro lado, 

vivia em meio aos trigos e aos campos verdes. Cabe destacar que ambas as terras pertencem a 

região da Andaluzia. Podemos ver:  

 

MADRE. Tenemos que volver a tiempo. ¡Qué lejos vive esta gente!  
NOVIO. Pero estas tierras son buenas.  
MADRE. Buenas; pero demasiado solas. Cuatro horas de camino y ni una casa 

ni un árbol.  
NOVIO. Estos son los secanos.  
MADRE. Tu padre los hubiera cubierto de árboles.  
NOVIO. ¿Sin agua? 
(LORCA, 2012a, p. 110-112)13 

 

                                                           
13 Devido ao estilo e ao método que propomos para análise das obras, algumas citações da trilogia de Lorca 

encontram-se repetidas ao longo desta seção. 
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 Este diálogo destaca a desvalorização material das propriedades da Novia, enaltecendo a 

secura e a distância de suas terras. Além disso, em outro momento do texto, a Madre, como uma 

forma de presentear a Novia pelas bodas, compra os melhores ornamentos possíveis para o dia do 

casamento, evidenciando, desta forma, a posição social que ocupava diante daquele povoado 

andaluz.  

 Em Yerma, por exemplo, temos Juan, que trabalhava incansavelmente em prol do sustento 

e do bem estar de sua família, afirmando em diversos diálogos da peça que Yerma não necessitava 

sair do lar, pois naquele espaço já possuía o necessário para viver. A fala  de Víctor reforça essa 

preocupação materialista de Juan: “Pues adelante. Dile a tu marido que piense menos en el trabajo. 

Quiere juntar dinero y lo juntará, pero ¿a quién lo va a dejar cuando se muera?” (LORCA, 2012b, 

p. 51). 

 Em La Casa de Bernarda Alba, por ser uma obra mais realista que as outras duas peças, 

observamos que esses fatores da sociedade capitalista e patriarcal eram ainda mais presentes e 

contundentes. Na peça, por exemplo, temos o comportamento autoritário e ditador de Bernarda, 

consequência de sua posição social e de suas posses materiais. Além disso, outro caso na peça seria 

o dote de Angustias e o valor social dado à família Alba, refletido, por exemplo, nessa fala de 

Bernarda: “No hay en cien leguas a la redonda quien se pueda acercar a ellas. Los hombres de aquí 

no son de su clase” (LORCA, 2014a, p. 165). Adiante temos mais um fragmento do texto que 

destaca esta preocupação social e moral de Bernarda com sua família: 

 

BERNARDA 
Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! (A otra 
hija.) ¡A callar he dicho! (A otra hija.) Las lágrimas cuando estés sola. ¡Nos 
hundiremos todas en un mar de luto! Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha 
muerto virgen. ¿Me habéis oído? ¡Silencio, silencio he dicho! ¡Silencio! 
(LORCA, 2014a, p. 280) 

 

 O terrível suicídio de Adela é menos horrendo e doloroso para Bernarda do que a quebra 

da imagem social de sua família. Podemos analisar que a preocupação de Bernarda como a morte 

de Adela é somente relativa à integridade moral de sua família, afirmando que Adela deveria ser 

enterrada como uma donzela virgem e que a morte em si deveria ser encarada sem melodramas. 

 Diante destas considerações relativas ao realismo das peças, mediante a associação dos 

conflitos das personagens ao contexto histórico das obras, bem como da preocupação de Federico 

García Lorca em criticar e pôr em destaque os valores morais da sociedade espanhola, verificamos 

que somente uma análise histórico-literária da trilogia é insuficiente para abarcar todos os 

conteúdos de Bodas de Sangre, Yerma e La Casa de Bernarda Alba, dada a existência de uma 
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dimensão sagrada e ritualística nas peças, que vai além do realismo e que transcende os limites da 

razão. 

 Nesta perspectiva, contemplando a dimensão fatalística e sagrada da trilogia, analisamos o 

simbolismo metafórico comum às três peças, assim como a inexorabilidade do destino das 

personagens. Nesta perspectiva, Josephs e Caballero comentam: 

 

La obsesión en toda la obra de Lorca por el cuchillo, la navaja y el puñal es bien 

conocida, y "en las religiones arcaicas, el instrumento del sacrificio es una de las 

cosas más intensamente dotadas de sacralidad, y no sin profundísima razón, pues 

él es el primero que entra en contacto con la sacralidad del vida-sangre, el que la 

libera y la "sacrifica" (JOSEPHS y CABALLERO, 2012, p. 57). 
 

 

 Podemos encontrar vários elementos simbólicos na trilogia que objetivam acentuar a 

tragicidade das peças. Josephs e Caballero, na análise de Bodas de Sangre, evidenciam, por 

exemplo, a presença da faca, da navalha e do punhal como elementos simbólicos recorrentes no 

texto, que são utilizados na peça como instrumentos sacrificiais, dotados, consequentemente, de 

uma profunda sacralidade. Assim, no terceiro ato de Bodas de Sangre, temos o duelo final entre o 

Novio e Leonardo e a consequente morte destas personagens, mediante a composição de um ritual 

sacrificial, por meio de uma luta de facas. Para algumas religiões arcaicas, a faca, a navalha e o 

punhal eram instrumentos que integravam os ritos sacrificiais, podendo purificar e libertar os 

homens dos maus vícios.   

 Além da faca, do punhal e da navalha, Lorca apresenta diversos outros elementos 

simbólicos em Bodas de Sangre. Assim, temos como elementos simbólicos o cavalo de Leonardo, 

associado à masculinidade da personagem, e a composição ritualística dos caminhos que as 

personagens percorriam. Esses caminhos perfaziam a estrutura de um triângulo cabalístico, com 

uma alusão à Santíssima Trindade, associados diretamente ao número três, ao triângulo amoroso 

Novia-Novio-Leonardo e ao ciclo vital de nascimento-casamento-morte. Outro elemento simbólico 

recorrente na peça é a alusão constante ao calor, destacando a tensão trágica da peça e a sexualidade 

aflorada das personagens. Podemos ver uma destas passagens nesta fala da Madre: “¿Has visto qué 

día de calor?” (LORCA, 2012a, p. 102). 

 Em Yerma temos como elemento simbólico o nome da personagem Yerma, já que simboliza 

a sua infertilidade trágica através da etimologia do seu próprio nome. Ademais, outro elemento 

simbólico bastante recorrente na peça é a alusão ao calor, metaforizando mais uma vez a 

infertilidade de Yerma, assim como o fervor psicológico e emocional das personagens ao longo do 

texto. Além disso, temos o cavalo como elemento simbólico associado a Víctor, também 
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destacando a virilidade e a sexualidade desta personagem.  

 Em La Casa de Bernarda Alba temos, mais uma vez, o cavalo, desta vez associado a Pepe, 

o que destaca também a virilidade e a masculinidade da personagem. Além disso, podemos também 

constatar a recorrente alusão ao calor, simbolizando o frenesi claustrofóbico das mulheres que 

viviam sob o domínio de Bernarda em uma casa completamente fechada. É importante salientar 

que as mulheres viviam espiando as frestas das janelas e das portas (mais outros elementos 

simbólicos), já que a casa de Bernarda era sem acesso ao mundo exterior, com paredes grossas e 

portas e janelas bem fechadas. Adiante, temos um fragmento desta alusão ao calor na peça:  

 

MUJER 3.ª 
Cae el sol como plomo. 
 

MUJER 1.ª 
Hace años no he conocido calor igual. 
(Pausa. Se abanican todas) 
(LORCA, 2014a, p. 149-150) 

 

 Outro elemento simbólico e recorrente na peça é o cajado de Bernarda que servia para 

enaltecer seu autoritarismo e dominação diante das demais personagens da obra. Como observado 

através destes exemplos, são muitos os elementos simbólicos utilizados por Lorca nesta trilogia 

que metaforizam aspectos importantes para a compreensão das tramas, destacando, por sua vez, a 

composição ambientalística da peça e o ethos das personagens, bem como a dimensão sagrada e 

religiosa das peças. 

 Lorca (2014b), no ensaio Teoría y Juego del Duende, destaca que a cultura andaluza é uma 

cultura de sangue e de morte. Além disso, afirma que as terras andaluzas carregam consigo uma 

sacralidade que todos conseguem sentir, no entanto, ninguém sabe explicar, pois é algo espiritual 

e cutâneo, que foge a qualquer explicação racionalista: 

 

Así, pues, el duende es un poder y no un obrar, es un luchar y no un pensar. 
Yo he oído decir a un viejo maestro guitarrista: “El duende no está en la 
garganta; el duende sube por dentro desde la planta de los pies”. Es decir, no 
es cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo; es decir, de sangre; es 
decir, de viejísima cultura, de creación en acto. 
Este “poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica” es, en 
suma, el espíritu de la tierra, el mismo duende que abrazó el corazón de 
Nietzsche, que lo buscaba en sus formas exteriores sobre el puente Rialto o 
en la música de Bizet, sin encontrarlo y sin saber que el duende que él 
perseguía había saltado de los misteriosos griegos a las bailarinas de Cádiz o 
al dionisíaco grito degollado de la seguiriya de Silverio (LORCA, 2014b, p. 

30). 
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 É sabido que o homem, com o advento da modernidade e com o constante exercício da 

racionalidade, perdeu a sensibilidade intuitiva dos povos arcaicos. No entanto, Lorca argumenta 

que, diferentemente dos demais povos do ocidente, os andaluzes, em plena era moderna, haviam 

conservado ao longo da história a mesma dimensão intuitiva, sacra e ritualística que deu origem à 

tragédia grega: 

 

Sabemos por su íntimo amigo Rafael Martínez Nadal que Lorca era un lector 

asiduo de los clásicos griegos, sobre todo de los trágicos, y sin duda alguna, estas 

alusiones están hechas con toda intención. En estas breves palabras Lorca estaba 

sugiriendo toda una teoría socio-histórico-antropológica, y esto era que la esencia 

de la tragedia existía también en la Andalucía antigua, pero que además esa 

esencia había sobrevivido hasta nuestro tiempo. Para decirlo de otra forma, la 

vieja sensibilidad mediterránea, que había desaparecido del resto del mundo 

occidental, no sólo había existido en Andalucía, sino que todavía se encontraba 

bien anclada en el fértil campo andaluz (JOSEPHS y CABALLERO, 2012, p. 18). 

 

Em Bodas de Sangre, em Yerma e em La Casa de Bernarda Alba encontramos momentos 

ritualísticos e ações impulsivas das personagens que nos remetem aos cultos báquicos que eram 

realizados em homenagem ao deus Dionísio na Grécia antiga. Baco ou Dionísio era considerado a 

divindade do vinho, da orgia, do excesso. Ortega y Gasset (1991), no livro A Ideia do Teatro, 

comenta: 

 

Dionísio é o deus do vinho, o vinho como deus e o divino como embriaguez. O 

vinho é o mais ilustre estupefaciente. Ele dispõe ao culto frenético que consiste 

em danças apaixonadas. Há um texto muito curioso em que Alenco, citando a 

Filocoro, diz: “Os antigos nem sempre praticavam o ditirambo; mas quando 

celebravam o culto, se era dedicado a Dionísio, cantavam e dançavam, bebendo 

até à embriaguez; mas se tratava de Apolo, com medida e com ordem” (ORTEGA 

Y GASSET, 1991, p. 76). 

 

 Para Ortega y Gasset, os gregos nem sempre proclamavam rituais em homenagem a 

Dionísio, pois prezavam pelo equilíbrio das emoções, no entanto, quando proclamavam, 

entregavam-se de corpo e alma às paixões, aos excessos e à embriaguez, opondo-se, 

consequentemente, ao culto racionalista em homenagem ao deus Apolo. 

 Neste sentido, na trilogia em análise podemos observar vários momentos que nos remetem 

a estes cultos orgiásticos celebrados em homenagem a Dionísio. Por exemplo, em Bodas de Sangre 

temos, como consequência das bodas, o duelo ritualístico entre o Novio e Leonardo, que culmina 

com a morte das duas personagens ao final da peça, e, em Yerma, o ritual de fertilidade realizado 

atrás do cemitério com a Vieja pagana. Esses dois momentos marcam a imersão das personagens 

em ambientes sagrados, onde entes sobrenaturais agem e influenciam o destino destas personagens. 
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Ortega y Gasset, ao caracterizar os cultos báquicos, comenta que, ao mesmo tempo em que os 

rituais dionisíacos são festivos e alegres, eles também são terríveis e funestos: 

 

A “mania” báquica, o frenesi orgiástico nos faz ver outro mundo — um mundo 

em que tudo é positivo, saboroso, sorridente e, ao mesmo tempo, terrível. A visão 

da realidade outra que é o mitológico, o divino, é infinitamente atrativa; é, 

literalmente, a máxima voluptuosidade, porque se o divino é o mysterium 

tremendum, é também o mysterium fascinans. Mas nesse outro mundo — isto é o 

essencial — mesmo o terrível tem gesto positivo, afirmativo. Também nele há o 

mais terrível: a morte. Mas, aí está!, na visão dionisíaca do mundo, morte e vida 

são indiferentes, porque se viver é, por último, morrer, morrer é, ao fim, 

ressuscitar. Dionísio é o deus que vive freneticamente, que morre despedaçado e 

que ressuscita gloriosamente. É mais: na torrente do misticismo dionisíaco 

chegaram aos gregos as duas ideias que eles menos tinham em seu próprio fundo 

étnico: a ideia de imortalidade e a idéia — nada menos — de que o homem é de 

origem divina. As duas idéias menos homéricas que se pode imaginar (ORTEGA 

Y GASSET, 1991, p. 80-81). 

 

 Na visão dionisíaca do mundo, assim como destacou Ortega y Gasset, a vida e a morte são 

indiferentes, já que Dionísio representava a divindade que viveu as paixões e os excessos, que 

morreu despedaçado e, que, no entanto, ressuscitou de forma grandiosa. Para Ortega y Gasset, essa 

essência dos rituais dionisíacos se perdeu com a institucionalização do cristianismo no ocidente, 

no entanto, como bem destacou o crítico espanhol, as touradas espanholas, tão próprias da cultura 

andaluza, preservaram essa essência báquica e orgiástica dos cultos dionisíacos: 

 

Nós, espanhóis, ainda conservamos, embora em estado de agonia, o único outro 

resíduo de festa autêntica: a corrida de touros, também em certo sentido — que 

não vou desenvolver aqui —de origem dionisíaca, báquica, orgiástica. Nietzsche 

dizia com verdade sobejante que “toda festa é paganismo”. A religião cristã, ao 

desqualificar a vida humana em conseqüência de haver descoberto um Deus mais 

autenticamente Deus que os pagãos, isto é, mais radicalmente transcendente, 

matou para sempre o sentido festival da vida (ORTEGA Y GASSET, 1991, p. 80). 

 

 Como bem destacou o espanhol, as touradas espanholas guardam semelhanças com os ritos 

sacrificiais da Grécia antiga, sendo próximas ao ditirambo dionisíaco (canto religioso dionisíaco) 

e à tauromaquia cretense (tourada ou corrida de touros). Cabe ressaltar que não estamos querendo 

equiparar a luta de touros espanhola com a origem do ditirambo ou com a tauromaquia cretense, 

no entanto, como uma análise comparativa, tentamos demonstrar que estes ritos se assemelham e 

compartilham características orgiásticas em comum. Em sentido similar ao de Ortega y Gasset, 

Josephs e Caballero destacam que “¿dónde en el mundo moderno existen prácticas análogas a la famosa 

tauromaquia cretense que daría lugar, andando el tiempo, al ditirambo dionisíaco que a su vez dio origen a 

la tragedia griega?” (JOSEPHS y CABALLERO, 2012, p. 50). 
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 Nesta citação, Josephs e Caballero argumentam que a Andaluzia da década de 30 

conservava um cenário com características semelhantes ao da Grécia antiga, sendo possível, 

portanto, a criação de tragédias no modelo clássico a partir daquela composição cultural e sacra do 

povo andaluz. Por exemplo, no duelo final entre Leonardo e o Novio, temos a interferência 

sobrenatural da Luna que age direcionando o destino das personagens. Nesta parte do texto, a partir 

da composição do cenário ritualístico do bosque, associada às canções de Bach e à dança trágica 

da morte das personagens, temos mais uma vez a associação com os ritos dionisíacos: 

 

Por isso não é senão mais do que natural que Dionísio seja um deus que dança — 

dança freneticamente e com ele suas sacerdotisas e fiéis, as mênades, isto é, as 

loucas. Tão dançarino é Dionísio que, segundo o mito, já dançava no ventre de 

sua mãe (ORTEGA Y GASSET, 1991, p. 77). 
 

 Dionísio, como um Deus festivo, dançava e celebrava a vida desde o ventre de Sêmele, sua 

mãe. As Mênades, como destacou Eurípedes nas Bacantes, também dançavam freneticamente 

como fieis sacerdotisas do deus. Desta forma, analisamos que a dança, tão presente nos rituais das 

mais variadas culturas, também está presente no duelo final de Bodas de Sangre, como uma dança 

trágica da morte. O cineasta Carlos Saura, no ano de 1981, com a produção fílmica de Bodas de 

Sangre, destacou esse duelo final da peça mediante a reprodução de uma luta dançante flamenca.  

 Em Yerma, na passagem do ritual de fertilidade da Romaria do Pano, temos também a 

composição de um ritual orgiástico com danças e cantos. Já em La Casa de Bernarda Alba, o 

comportamento exaltado de Adela, assim como seu desfecho trágico, caracterizam uma fúria 

orgiástica da personagem. Nesta perspectiva, Ortega y Gasset analisa: 

 

Assim como esquecemos o que foram para o homem os sonhos, seus primeiros 

mestres, esquecemos o que durante milênios foi para a Humanidade a dança. E 

isto apesar de termos à nossa vista o fato de que todos os povos primitivos atuais 

não podem existir sem dançar. A dança é todo um lado da vida para eles. É a ação 

coletiva por excelência em que a tribo como tal, diríamos, a nação se faz presente, 

se reconhece a si mesma como realidade coletiva, refresca constantemente sua 

solidariedade, atua e é (ORTEGA Y GASSET, 1991, p. 76). 

 

 Os ritos e as danças presentes nas peças colocavam as personagens diante de uma 

coletividade, destacando, consequentemente, o lado mais primitivo e solidário dos homens, algo 

muito presente em tribos indígenas e culturas que preservaram seus mitos e ritos com o passar dos 

séculos. Josephs e Caballero salientam: 

 

Pero en Andalucía, que no conoce Steiner, y que todavía pertenece en la época de 

Lorca a aquel mundo natural que abarca furias, brujas y rayos mensajeros de la 
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visión pre-lógica, los gallos no han perdido su antigo arte. Como veremos al 

interpretar Bodas de Sangre, los Leñadores, la Luna y la Mendiga siguen 

representando perfectamente a las mismas fuerzas emboscadas y sobrenaturales 

de la antigua visión trágica (JOSEPHS y CABALLERO, 2012, p. 23).  
 

 Josephs e Caballero afirmam que George Steiner decretou a morte da tragédia no período 

moderno por desconhecer a cultura rural da Andaluzia, já que a região conservava perfeitamente 

as mesmas dimensões da antiga visão trágica dos gregos que deu origem à tragédia, preservando 

seus ritos e mitos. Desta maneira, objetivando manter a estrutura de uma tragédia clássica, Federico 

García Lorca recorre aos elementos principais de uma tragédia grega para, com base em suas 

estruturas formais, escrever as tragédias das terras andaluzas, destacando a coletividade das ações 

humanas e a inexorabilidade dos destinos das personagens. 

 Albin Lesky (1996), no livro A Tragédia Grega, desenvolve as ideias da visão cerradamente 

trágica do mundo, do conflito trágico cerrado e da situação trágica. Para esta discussão, nos 

valeremos somente da análise relativa ao conflito trágico cerrado. Albin Lesky define este conflito 

trágico cerrado da seguinte maneira: 

 

Também aqui não há saída e ao término encontra-se a destruição. Mas esse 

conflito, por mais fechado que seja parte de um todo transcendente, de cujas leis 

deriva seu sentido. E se o homem chega a conhecer essas leis e a compreender seu 

jogo, isso significa que a solução se achava num plano superior àquele em que o 

conflito se resolve no ajuste mortal (LESKY, 1996, p. 38). 

 

As personagens desta trilogia, ao lutar por objetivos mediante suas paixões e interesses, 

caem em desgraça, já que não se resignam em função de paixões e interesses opostos. Por meio de 

um erro trágico irracional e instintivo das personagens, elas aniquilam-se diante de forças 

inexoráveis e absolutas. Como evidenciado na citação, não existe nenhuma forma de resignação e 

solução para os conflitos cerradamente trágicos. Os homens, em meio a um conflito trágico cerrado, 

assim como as personagens da trilogia, agem e se destroem por meio de forças irracionais, 

absolutas e inexoráveis. Yerma, no último ato da peça, anuncia o seu crime a todos: “¿Qué quereis 

saber? No os acerquéis, porque he matado a mi hijo. ¡Yo misma he matado a mi hijo!” (LORCA, 

2012b, p. 117). Em um momento de fúria e loucura, Yerma mata Juan diante de uma romaria, pois 

não encontrava nenhuma saída pacífica para o seu conflito, convidando a todos para presenciar o 

crime que havia cometido. Adela, também presa a um conflito trágico cerrado, afirma antes de 

suicidar-se: “¡Nadie podrá conmigo!” (LORCA, 2014a, p. 276). Esta afirmação de Adela nos 

mostra a sua intransigência diante da recusa dos seus objetivos e interesses. Já a Novia, mesmo 

lutando contra o amor que sentia por Leonardo, entrega-se ao amor irracional e às forças absolutas 
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do desejo: “Y me arrastra y sé que me ahogo, pero voy detrás” (LORCA, 2012a, p. 123).  

 Por meio de uma luta de forças contrárias, as personagens desta trilogia, impulsionadas 

pelos seus desejos e objetivos, lutam contra forças que elas mesmas não compreendem, estando 

abandonadas à aniquilação e à desgraça. Esta luta constante entre forças opostas, situação na qual 

o homem não encontra apaziguamento para suas dores, define muito bem a ideia do conflito trágico 

cerrado de Albin Lesky e os conflitos que perfazem esta trilogia. 

 Como uma forma de manter viva a tragédia na modernidade, sem fugir da essência 

orgiástica e absoluta da tragédia clássica, Lorca põe em cena a cultura rural da Andaluzia, 

enaltecendo os ritos, os mitos e a sacralidade do povo andaluz. As personagens desta trilogia agem 

mediante seus desejos e paixões sem medir as consequências dos seus atos. Observamos, portanto, 

que a sobrevivência da dimensão instintiva e sacra do povo andaluz no período moderno deu espaço 

à criação de tragédias ao modelo grego, mediante a composição de conflitos inexoráveis, 

fatalísticos e absolutos, por meio das pulsões instintivas das personagens e da intransigência de 

suas escolhas diante de interesses e paixões opostos. 

 Nesta perspectiva, podemos constatar muitos elementos da tragédia grega nesta trilogia. 

Por exemplo, verificamos nestas peças a presença da hamartia, da anagnorisis, do coro e da 

katharsis como elementos importantes para a construção trágica das peças. Esses elementos, 

segundo as orientações aristotélicas, são importantes para a composição de uma tragédia perfeita, 

visando alcançar o efeito principal advindo da tragédia, que seria suscitar, nos leitores ou 

espectadores, uma espécie de purgação ou eliminação das emoções, por meio dos sentimentos de 

terror e piedade.  

 Ao tecer uma análise destes elementos comuns à trilogia, salientamos que a falha trágica 

ou hamartia das personagens de Bodas de Sangre, Yerma e La Casa de Bernarda Alba são 

motivadas pelas paixões e desejos latentes das protagonistas, diante de forças que são absolutas e 

dos comportamentos idealizados de uma sociedade patriarcal, que também age como uma força 

inexorável, já que estas personagens não se enquadram nestes padrões sociais. A Novia, Yerma e 

Adela, respectivamente, agem mediante impulsos irracionais do desejo e do instinto, sem medir as 

consequências dos seus atos. 

 Cabe destacar que, pela fusão de crenças religiosas, ou seja, pela hibridização do 

catolicismo rural das personagens com a sacralidade pagã herdada de povos arcaicos, a Novia, ao 

provocar, mediante seu “erro”, a morte de Leonardo e do Novio, não se isenta de culpa, diante da 

concepção judaico-cristã de pecado tão presente em diversos momentos da peça. Em Bodas de 

Sangre, nas falas finais da Novia, temos a evidência dessa culpa moral da personagem: 
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NOVIA. (A la vecina) Déjala; he venido para que me mate y que me lleven con 
ellos. (A la madre.) Pero no con las manos; con garfios de alambre, con una 
hoz, y con fuerza, hasta que se rompa en mis huesos. ¡Déjala! Que quiero 
que sepa que yo soy limpia, que estaré loca, pero que me puedan enterrar 
sin que ningún hombre se haya mirado en la blancura de mis pechos. 

(LORCA, 2012a, p. 165) 
 

 A Novia pede para que a Madre vingue a morte do seu filho, matando-a, como uma forma 

de punição pela falha cometida. Podemos ver outra fala da Novia que assegura essa culpa da 

personagem diante do seu erro, que culminou com a morte de Leonardo e do Novio: 

 

NOVIA. ¡Calla, calla! Véngate de mí; ¡aquí estoy! Mira que mi cuello es blando; 
te costará menos trabajo que segar una dalia de tu huerto. Pero ¡eso no! 
Honrada, honrada como una niña recién nacida. Y fuerte para 
demostrártelo. Enciende la lumbre. Vamos a meter las manos; tú por tu hijo; 
yo, por mi cuerpo. La retirarás antes tú. 

(LORCA, 2012a, p. 165) 
 

 Essa fala da Novia é importante para a nossa análise, pois, ao mesmo tempo em que a 

personagem demonstra culpa pelo erro que cometeu, pedindo que a Madre a mate como uma forma 

de puni-la, ela culpa o seu corpo pelo erro, demonstrando que a força instintiva do seu corpo é uma 

força absoluta e inexorável que prevaleceu diante da racionalidade. Desta forma, a Novia, anulando 

a responsabilidade de seus atos, evidencia estar presa a um conflito cerradamente trágico, 

justificando sua fuga com Leonardo para a Madre. 

 Já em Yerma, no último ato da peça, temos o grito da personagem ao matar seu esposo, 

Juan, marcado pela rubrica do dramaturgo: “Eso nunca. Nunca. (Yerma da un grito y aprieta la 

garganta de su esposo. Éste cae hacia atrás. Yerma le aprieta la garganta hasta matarle)” 

(LORCA, 2012b, p. 116). Este grito sacrificial de Yerma lembra as Mênades, fieis sacerdotisas de 

Dionísio que gritavam ao convocar os homens para os seus ritos sacrificiais durante as celebrações 

báquicas. Além disso, esse grito de Yerma nos remete aos ritos das tribos indígenas e de povos 

arcaicos ao celebrarem a vida e a morte. Assim, analisamos que Yerma não sente culpa pela morte 

de Juan, agindo furiosamente e convocando toda a romaria para averiguar o crime. Em La Casa de 

Bernarda Alba, Adela também não se ressente pelo erro que cometeu, suicidando-se ao final da 

peça, como única alternativa a sua dor.  

 Uma definição de hamartia que esclarece muito bem essa dualidade entre a hamartia como 

uma transgressão moral das personagens, decorrentes das ações das personagens, ou uma hamartia 

proveniente de um destino inexorável, é a de Terry Eagleton (2011): 
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Porém, se de maneira um tanto quanto implausível, pensarmos em hamartia como 

uma transgressão moral, ou considerarmos, como os gregos, que a culpa subjetiva 

não é questão em foco, então o herói continua a ser parcialmente culpado e a dor 

que lhe é infligida parece menos desnecessária. Podemos até mesmo interpretar a 

falha trágica menos como um defeito que causa a tragédia do que como uma 

mancha que torna mais palatável o sofrimento do herói. Mesmo assim, o problema 

não se resolve de forma tão fácil. Ou a tragédia resulta de acidente - o que é 

indigno - , ou resulta do destino, o que é injusto; ou das próprias ações do herói, 

o que torna impalatável. A melhor solução é um cuidadoso equilíbrio das duas 

últimas opções, mas isso não é fácil em uma época que, a princípio, acredita pouco 

no destino (EAGLETON, 2012, p. 180). 

 

 Eagleton, ao problematizar o conceito de hamartia na modernidade, analisa que a falha 

trágica das personagens de uma tragédia moderna deve conter o equilíbrio entre as forças absolutas 

do destino, que agem direcionando as ações das personagens, e entre as ações do próprio herói 

trágico, já que ele se configura como um homem moderno consciente de suas ações, diante da 

crescente dessacralização do mundo e da descrença no destino. Assim, concebendo esta definição 

de hamartia de Terry Eagleton, observamos, por exemplo, que, em Bodas de Sangre e em La Casa 

de Bernarda Alba, temos os desejos pulsantes das personagens contra as convenções e imposições 

da vida social. Já em Yerma, observamos o desejo da maternidade de Yerma em oposição à falta 

de desejo de paternidade de Juan. Todos estes destinos desta trilogia são inexoráveis e fatalísticos, 

diante da intransigência das ações das personagens frente aos conflitos. 

 Outro elemento da tragédia grega presente na trilogia é a anagnorisis. Podemos observar a 

anagnorisis em Bodas de Sangre quando a Madre descobre o passado da Novia com Leonardo: 

 

MADRE. Vale. Por eso lo cuido. A mí me habían dicho que la muchacha tuvo 
novio hace tiempo. 

VECINA. Tendría ella quince años. Él se casó ya hace dos años con una prima 
de ella, por cierto. Nadie se acuerda del noviazgo. 

MADRE. ¿Cómo te acuerdas tú? 
VECINA. ¡Me haces unas preguntas...! 
MADRE. A cada uno le gusta enterarse de lo que le duele. ¿Quién fue el novio? 
VECINA. Leonardo. 
MADRE. ¿Qué Leonardo? 
VECINA. Leonardo, el de los Félix. 
MADRE. (Levantándose)¡De los Félix! 
(LORCA, 2012a, p. 101) 

 

 Esta revelação causa temor e pânico para a Madre, pois os assassinos dos seus descendentes 

pertenciam à família dos Félix. Assim, a Madre, mediante esta revelação, teme pela vida do seu 

único filho vivo, já que a Novia não possuía bons antecedentes, pois havia tido um relacionamento 

com um homem de uma linhagem de assassinos. Essa anagnorisis da Madre ao início da peça 
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revela um mau presságio em torno das bodas da Novia e do Novio, configurando-se como uma 

anagnorisis relativa ao reconhecimento da identidade da Novia. 

Temos também a anagnorisis em outro momento da peça, quando se descobre que a Novia 

fugiu com Leonardo. Podemos verificar: 

 

MADRE. (Al padre) ¿Qué es esto? ¿Dónde está tu hija? 
 

(Entra la MUJER de LEONARDO.) 
 
MUJER. ¡Han huido! ¡Han huido! Ella y Leonardo. En el caballo. Van 

abrazados, como una exhalación. 
PADRE. ¡No es verdad! ¡Mi hija. no! 
MADRE. ¡Tu hija, sí! Planta de mala madre, y él, él también, él. Pero ¡ya es la 

mujer de mi hijo! 
(LORCA, 2012a, p. 142-143) 

 

Conforme ocorre pela segunda vez em Bodas de Sangre, a anagnorisis para Aristóteles 

(1991b) é sempre estrutural. Segundo o filósofo, a anagnorisis leva à peripeteia e à catástrofe da 

trama. 

Em Yerma também temos um momento de anagnorisis, quando a personagem percebe que 

Juan não compreende sua angústia em não ser mãe, comportando-se de forma indiferente aos seus 

anseios. Desta forma, ao tomar conhecimento desta indiferença de Juan, Yerma mata seu esposo, 

culpando-o por seu infortúnio: 

 

JUAN 
Y a vivir en paz. Uno y otro, con suavidad, con agrado. ¡Abrázame! (La 
abraza.) 

 
YERMA 

¿Qué buscas? 
 
JUAN 

A ti te busco. Con la luna estás hermosa 
 
YERMA 

Me buscas como cuando te quieres comer una paloma. 
 
JUAN 

Bésame... así. 
(LORCA, 2012a, p. 116) 

 

 Yerma julga que não consegue engravidar pela falta de interesse do seu esposo, culpando-

o. Esta anagnorisis de Yerma pode ser interpretada como autoconhecimento, assim como ocorre 
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em alguns dramas modernos. Em Bernarda Alba, temos o reconhecimento de Adela ao tomar 

ciência de que viveria aprisionada ao luto de oito anos a que fora submetida após a morte do seu 

pai, tendo que viver eternamente sob o domínio vigilante e autoritário de Bernarda, já que não 

possuía um dote para casar-se: 

 

BERNARDA (Entrando.) 
Atrévete a buscarlo ahora. 
 

MARTIRIO (Entrando.) 
Se acabó Pepe el Romano. 
 

ADELA 
¡Pepe! ¡Dios mío! ¡Pepe! (Sale corriendo.) 
 
 

PONCIA 
¿Pero lo habéis matado? 
 

MARTIRIO 
¡No! ¡Salió corriendo en la jaca! 
(LORCA, 2014a, p. 277) 

 

 Adela, ao perceber que não se casaria com Pepe e que não conseguiria livrar-se daquele 

inferno que era a casa de Bernarda, suicida-se, recusando-se a viver sob tais condições. No excerto 

a seguir, podemos observar esse momento do suicídio de Adela:  

 

BERNARDA (En voz baja, como un rugido.) 
¡Abre, porque echaré abajo la puerta! (Pausa. Todo queda en silencio) ¡Adela! 
(Se retira de la puerta.) ¡Trae un martillo! (Poncia da un empujón y entra. Al 
entrar da un grito y sale.) ¿Qué? 
 

PONCIA (Se lleva las manos al cuello.) 
¡Nunca tengamos ese fin! (Las hermanas se echan hacia atrás. La Criada se 
santigua. Bernarda da un grito y avanza.) 
 

PONCIA 
¡No entres! 
(LORCA, 2014a, p. 278-279) 

 

 Podemos analisar que esta anagnorisis de Adela também pode ser interpretada como um 

momento de autoconhecimento, assim como ocorre em Yerma. Além disso, outro elemento que 

marca de forma significativa este retorno às tragédias gregas é a exaltação, pelo coro, da dimensão 

social do homem grego, mediante a presença de diversos coros nestas tragédias modernas 

lorquianas. Conforme Raymond Williams, o coro foi se enfraquecendo à medida em que os povos 

foram adquirindo uma maior maturidade intelectual: 
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A forma dramática incorpora, de maneira única, a história e o tempo presente, o 

mito e a reação ao mito. A conhecida história é representada por três atores 

mascarados, que se separaram do coro, mas, como o compartilhar de papéis entre 

si e a sua relação formal com o coro deixam claro, eles não se separaram 

completamente. O que a forma incorpora, então, não é uma postura metafísica 

isolada, enraizada na experiência individual, mas uma experiência compartilhada 

e de fato coletiva - a um só tempo, e de maneira indistinguível, metafísica e social, 

capaz, além disso, de uma grande tensão e sutileza, como no dinâmico isolamento 

do kommos, ou na experiência de dramática movimentação e, no entanto, de 

controle formal do canto do coro. Não é circunstancial que, à medida que essa 

singular cultura se modificava, o coro tenha sido o elemento crucial da forma 

dramática que foi enfraquecido e finalmente descartado (WILLIAMS, 2011, p. 

37). 

 

 Assim, o coro, que marca a dimensão social e coletiva do homem grego nas tragédias 

clássicas foi descartado na modernidade diante da crescente individualização e racionalização dos 

homens e do processo de dessacralização do teatro. No entanto, enaltecendo a cultura rural 

andaluza, Lorca salienta a coletividade das ações humanas mediante aquele contexto andaluz da 

década de 30, destacando a modernidade tardia da Espanha, como também uma volta aos princípios 

que nortearam a composição de uma tragédia clássica. Além disso, cabe destacar que os coros 

apresentados na trilogia são compostos de versos octasílabos. Essa composição de versos 

octasílabos nos remete às tradições dos Romances Españoles, próprios da cultura popular da 

Espanha. 

 Em Bodas de Sangre, temos a presença de muitos coros que profetizam o destino das 

personagens, mediante uma voz coletiva representativa das verdades de um povo. Apresentamos 

nesta análise somente os coros mais significativos da peça. O primeiro deles encontra-se na fala 

das personagens Suegra e Mujer, no primeiro ato da peça: 

 

SUEGRA 
Nana, niño, nana 
del caballo grande 
que no quiso el agua. 
El agua era negra 
dentro de las ramas. 
Cuando llega el puente 
se detiene y canta. 
¿Quién dirá, mi niño, 
lo que tiene el agua 
con su larga cola 
por su verde sala?  
 

MUJER (Bajo) 
Duérmete, clavel, 
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que el caballo no quiere beber. 
 
SUEGRA 

Duérmete, rosal, 
que el caballo se pone a llorar. 
Las patas heridas, 
las crines heladas, 
dentro de los ojos 
un puñal de plata. 
Bajaban al río. 
¡Ay, cómo bajaban! 
La sangre corría 
más fuerte que el agua. 

 
MUJER 

Duérmete, clavel, 
que el caballo no quiere beber. 

 
SUEGRA 

Duérmete, rosal, 
que el caballo se pone a llorar. 

(LORCA, 2012a, p. 102-104) 
 

 Este coro antecipa a tragicidade da peça por meio de diversos elementos simbólicos e 

metafóricos, como a rosa, o sangue, o cavalo, o punhal, o rio e a água negra. O segundo coro 

presente na peça também vêm por meio das falas da Suegra e da Mujer, repletas mais uma vez de 

elementos que metaforizam a morte: 

 

SUEGRA (Enérgica, a su hija.)  
¡Cállate! (Sale Leonardo.) ¡El niño! (Entra y vuelve a salir 
con él en brazos.) (La mujer ha permanecido de pie, inmóvil.) 
Las patas heridas, 
las crines heladas, 
dentro de los ojos 
un puñal de plata. 
Bajaban al río. 
La sangre corría 
más fuerte que el agua. 

 
MUJER (Volviéndose lentamente y como soñando.) 

Duérmete, clavel, 
que el caballo se pone a beber. 

 
SUEGRA 

Duérmete, rosal, 
que el caballo se pone a llorar. 

 
MUJER 

Nana, niño, nana. 
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SUEGRA 
Ay, caballo grande, 
que no quiso el agua! 

(LORCA, 2012a, 108-109) 
 

 Neste fragmento, analisamos como elementos simbólicos da morte os verbos despertar e 

dormir, recorrentes no texto. Ademais, encontramos o punhal, o cravo, o cavalo, o sangue e as 

flores como elementos trágicos que antecipam a morte de Leonardo e do Novio ao final da trama.  

 No segundo ato da peça, temos a fala da Criada, que também pode ser caracterizada como 

um coro, melhor dizendo, um corifeu, isto é, o líder do coro que interage com as personagens: 

 

CRIADA. Cinco leguas por el arroyo, que por el camino hay el doble. 
 
(La NOVIA se levanta y la CRIADA se entusiasma al verla.)  

 
Despierte la novia 
la mañana de la boda. 
¡Que los ríos del mundo 
lleven tu corona! 

 
NOVIA. (Sonriente.) Vamos. 
 
CRIADA. (La besa entusiasmada y baila alrededor) 

Que despierte 
con el ramo verde 
del laurel florido. 
¡Que despierte 
por el tronco y la rama 
de los laureles! 

(Se oyen unos aldabonazos.) 
(LORCA, 2012a, p. 120) 

  

 Esta fala da Criada anuncia a proximidade das bodas da Novia e do Novio, marcando o 

despertar desta celebração. Analisamos que a palavra despertar opõe-se diretamente à morte e ao 

verbo dormir, sendo bastante recorrente na peça esta alusão trágica da morte por meio da antítese 

entre as palavras despertar e dormir. 

 Outra recorrência do coro são os cantos das Voces, presentes em vários momentos da peça: 

 

VOCES 
¡Despierte la novia 
la mañana de la boda! 

 
LEONARDO 

Despierte la novia 
la mañana de la boda. 
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(LORCA, 2012a, p. 121) 
 

 Neste canto das Voces, constatamos mais uma vez o verbo despertar associado às bodas do 

Novio e da Novia.  

 Também encontramos em Bodas de Sangre uma configuração de um coro coletivo com a 

participação de diversos personagens da obra. A seguir, temos apenas um fragmento deste coro 

coletivo: 

 

MUCHACHA 1.ª (Entrando.) 
Despierte la novia 
la mañana de la boda; 
ruede la ronda 
y en cada balcón una corona. 

 
VOCES 

¡Despierte la novia! 
 
CRIADA (Moviendo algazarra.) 

Que despierte 
con el ramo verde 
del amor florido.  
¡Que despierte 
por el tronco y la rama 
de los laureles! 

 
MUCHACHA 2.ª (Entrando) 

Que despierte 
con el largo pelo, 
camisa de nieve, 
botas de charol y plata 
y jazmines en la frente. 

 
CRIADA 

¡Ay pastora, 
que la luna asoma! 

 
MUCHACHA 1.ª 

¡Ay galán, 
deja tu sombrero por el olivar! 

 
MOZO 1.º (Entrando con el sombrero en alto.) 

Despierte la novia. 
que por los campos viene 
rondando la boda, 
con bandejas de dalias 
y panes de gloria. 

 
VOCES 

¡Despierte la novia! 
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(LORCA, 2012a, p. 124-125) 
 

 Este coro coletivo é bastante extenso e anuncia o destino trágico das personagens, mediante 

a exaltação de diversos elementos simbólicos que metaforizam a tragicidade da peça. Por exemplo, 

temos as olivas, as flores, os campos e a lua como elementos simbólicos da morte constantes ao 

longo da obra. A seguir, apresentamos mais um coro coletivo presente no final do primeiro ato da 

peça: 

 

CRIADA (Llorando) 
Al salir de tu casa, 
blanca doncella, 
acuérdate que sales 
como una estrella... 

 
MUCHACHA 1.ª 

Limpia de cuerpo y ropa 
al salir de tu casa para la boda. 
 

(Van saliendo.) 
 
MUCHACHA 2.ª 

¡Ya sales de tu casa 
para la iglesia!  
para la iglesia! 

 
CRIADA. 

¡El aire pone flores 
por las arenas! 
Muchacha 3: 
¡Ay la blanca niña! 
Criada: 
Aire oscuro el encaje 
de su mantilla. 

(LORCA, 2012a, p. 130-131) 
 

 O segundo ato de Bodas de Sangre já se inicia com o coro marcadamente trágico da Criada: 

 

CRIADA. (Arreglando en una mesa copas y bandejas.) 
Giraba, 
giraba la rueda 
y el agua pasaba, 
porque llega la boda, 
que se aparten las ramas 
y la luna se adorne 
por su blanca baranda. 
Pon los manteles! (En voz alta.) 
Cantaban. (En voz patética.) 
cantaban los novios 
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y el agua pasaba, 
porque llega la boda, 
que relumbre la escarcha 
y se llenen de miel 
las almendras amargas. 
¡Prepara el vino! (En voz alta.) 
Galana. (En voz patética.) 
galana de la tierra. 
mira cómo el agua pasa. 
Porque llega tu boda 
recógete las faldas 
y bajo el ala del novio 
nunca salgas de tu casa. 
Porque el novio es un palomo 
con todo el pecho de brasa 
y espera el campo el rumor  
de la sangre derramada. 
Giraba, 
giraba la rueda 
y el agua pasaba. 
¡Porque llega tu boda, 
deja que relumbre el agua! 

(LORCA, 2012a, p. 133-134) 
 

 Esse giro que a Criada menciona diversas vezes neste canto nos remete à roda da Fortuna. 

Conforme Thomas Bulfinch (2006), a deusa da Fortuna na Grécia antiga representava o destino 

das personagens. A deusa aparecia pendurada em uma espécie de pêndulo ou roda, que, ao girar, 

transitava o destino dos homens. Assim, quando a roda da Fortuna girava, os homens transitavam 

da felicidade à infelicidade ou vice-versa, como uma espécie de roda do destino. 

 No terceiro ato da peça temos o coro dos Leñadores: 

 

LEÑADOR 1.º 
¡Ay luna que sales! 
Luna de las hojas grandes. 

 
LEÑADOR 2.º 

¡Llena de jazmines de sangre! 
 
LEÑADOR 1.º 

¡Ay luna sola! 
¡Luna de las verdes hojas! 

 
LEÑADOR 2.º 

Plata en la cara de la novia. 
 
LEÑADOR 3.º 

¡Ay luna mala! 
Deja para el amor la oscura rama. 
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LEÑADOR 1.º 
¡Ay triste luna! 
¡Deja para el amor la rama oscura! 

(LORCA, 2012a, p. 146) 
 

 Nos diversos coros dos Leñadores analisamos que o duelo entre o Novio e Leonardo está 

cada vez mais próximo, assim como a morte das personagens, mediante a composição 

ambientalística deste episódio do bosque e dos elementos simbólicos presentes nestas falas. Por 

exemplo, temos o sangue, as folhas verdes, a prata, a lua e o ramo escuro como metáforas da 

tragicidade do destino das personagens. Também no terceiro ato da peça observamos logo em 

seguida ao coro dos Leñadores, o coro da Luna: 

 

LUNA. 
Cisne redondo en el río, 
ojo de las catedrales, 
alba fingida en las hojas 
soy; ¡no podrán escaparse! 
¿Quién se oculta? ¿Quién solloza 
por la maleza del valle? 
La luna deja un cuchillo 
abandonado en el aire, 
que siendo acecho de plomo 
quiere ser dolor de sangre. 
¡Dejadme entrar! ¡Vengo helada 
por paredes y cristales! 
¡Abrid tejados y pechos 
donde pueda calentarme! 
¡Tengo frío! Mis cenizas 
de soñolientos metales 
buscan la cresta del fuego  
por los montes y las calles. 
Pero me lleva la nieve 
sobre su espalda de jaspe, 
y me anega, dura y fría, 
el agua de los estanques. 
Pues esta noche tendrán 
mis mejillas roja sangre, 
y los juncos agrupados 
en los anchos pies del aire. 
¡No haya sombra ni emboscada. 
que no puedan escaparse! 
¡Que quiero entrar en un pecho 
para poder calentarme! 
¡Un corazón para mí! 
¡Caliente!, que se derrame 
por los montes de mi pecho; 
dejadme entrar, ¡ay, dejadme! (A las ramas.) 
No quiero sombras. Mis rayos 
han de entrar en todas partes, 
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y haya en los troncos oscuros 
un rumor de claridades, 
para que esta noche tengan 
mis mejillas dulce sangre, 
y los juncos agrupados 
en los anchos pies del aire. 
¿Quién se oculta? ¡Afuera digo! 
¡No! ¡No podrán escaparse! 
Yo haré lucir al caballo 
una fiebre de diamante. 

(LORCA, 2012a, p. 147-148) 
 

 Analisamos que este coro da Luna também é repleto de elementos simbólicos que 

metaforizam a morte de Leonardo e do Novio. Como observado, é nítida a presença de diversos 

coros ao longo da peça que anunciam a tragicidade das personagens por meio de metáforas e 

simbolismos. 

 Em Yerma também se verifica a presença de muitos coros, por isso destacamos apenas os 

mais importantes. O primeiro deles encontra-se na canção inicial da peça: 

 

CANTO 
 
VOZ (dentro) 

A la nana, nana, nana, 
a la nanita le haremos 
una chocita en el campo 
y en ella nos meteremos 

(LORCA, 2012b, p. 39) 
 

 Esta canção de ninar revela, desde o início da peça, o anseio de Yerma em ser mãe, sendo 

este anseio o motor central do conflito da personagem. Outro momento que encontramos a presença 

do coro ou da stycomithia no texto é quando Yerma inicia um solilóquio, ou seja, uma espécie de 

diálogo consigo mesma, momento em que a personagem introduz uma pergunta e uma voz que age 

como um coro responde suas indagações:  

 

 De dónde vienes, amor, mi niño? 
«De la cresta del duro frío.» 

 
(Enhebra la aguja.) 

 
¿Qué necesitas, amor, mi niño? 
«La tibia tela de tu vestido.» 
¡Que se agiten las ramas al sol 
y salten las fuentes alrededor! 
(Como si hablara con un niño.) 
En el patio ladra el perro, 
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en los árboles canta el viento. 
Los bueyes mugen al boyero 
y la luna me riza los cabellos. 
¿Qué pides, niño, desde tan lejos? 

(LORCA, 2012b, p. 43-44) 
 

 As respostas do coro às indagações de Yerma são cruéis, revelando a infertilidade da 

personagem, assim como suas angústias e dores latentes. Outro coro presente em Yerma é marcado 

pela canção de Victor no segundo ato do texto: 

 

Por qué duermes solo, pastor? 
¿Por qué duermes solo, pastor? 
En mi colcha de lana 
dormirías mejor. 
¿Por qué duermes solo, pastor? 

(LORCA, 2012b, p. 61) 
 

 Neste coro, percebemos que Victor canta uma canção provocativa, induzindo a personagem 

a trair seu esposo Juan, por meio da sua evidente virilidade e sexualidade. A seguir, constatamos a 

presença de mais um coro da peça através das falas e dos cantos das Lavanderas: 

 

(Torrente donde lavan las mujeres del pueblo. Las Lavanderas están 
situadas en varios planos. Cantan.) 
 

En el arroyo frío 
lavo tu cinta. 
Como un jazmín caliente 
tienes la risa. 

 
LAVANDERA 1.ª 

A mí no me gusta hablar. 
 
LAVANDERA 3.ª 

Pero aquí se habla. 
 
LAVANDERA 4.ª 

Y no hay mal en ello. 
 
LAVANDERA 5.ª 

La que quiera honra que la gane. 
 
LAVANDERA 4.ª 

Yo planté un tomillo, yo lo vi crecer. El que quiera honra, que se porte bien. 
(LORCA, 2012b, p. 67-68) 

 

 Como analisado anteriormente, este coro das Lavanderas é recorrente na peça, sendo 

sarcástico e irônico. Este coro julga as ações das personagens da peça, mediante um julgamento 
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moral e ético do comportamento destas personagens, destacando a função social das Lavanderas e 

a dimensão cultural e moral da Andaluzia da década de 30. Na citação a seguir, temos a presença 

de um coro coletivo com a participação de diversos personagens da peça e com a presença de um 

coro explicitamente referido como coro: 

 

(Se oyen voces. Entra Yerma con seis mujeres que van a la iglesia. Van descalzas 
y llevan cirios rizados. Empieza el anochecer.) 
 
YERMA 

Señor, que florezca la rosa, 
no me la dejéis en sombra. 

 
MUJER 2 

Sobre su carne marchita 
florezca la rosa amarilla. 

 
MARÍA 

Y en el vientre de tus siervas, 
la llama oscura de la tierra. 

 
CORO 

Señor, que florezca la rosa, 
no me la dejéis en sombra. (Se arrodillan.) 

(LORCA, 2012b, p. 105) 
 

 Este coro é uma verdadeira súplica pela fertilidade de Yerma, marcando, consequentemente, 

a infertilidade e a escuridão em que a personagem vivia. A seguir, temos o último coro da peça, 

destacando o ritual da Romaria do Pano: 

 

MACHO 
En esta romería 
el varón siempre manda. 
Los maridos son toros, 
el varón siempre manda, 
y las romeras flores, 
para aquel que las gana. 

 
NIÑO 

Dale ya con el aire. 
 
HOMBRE 2.º 

Dale ya con la rama. 
 
MACHO 

¡Venid a ver la lumbre 
de la que se bañaba! 

 
HOMBRE 1.º 
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Como junco se curva. 
 
NIÑO 

Y como flor se cansa. 
 
HOMBRES 

¡Que se aparten las niñas! 
 
MACHO 

¡Que se queme la danza 
y el cuerpo reluciente 
de la limpia casada! 

(LORCA, 2012b, p. 109-110) 
 

 Como em um ritual báquico, onde as personagens se excedem, dançando e cantando, este 

coro enaltece a virilidade dos homens que participavam daquele ritual de fertilidade. Como 

analisado no primeiro capítulo deste trabalho, as mulheres engravidavam mediante as traições que 

ocorriam neste ritual, no entanto, atribuíam a fertilidade às divindades e aos poderes sobrenaturais. 

 Em Bernarda Alba também encontramos a presença de vários coros ao longo da obra, dos 

quais selecionamos apenas três. O primeiro deles é o ritual fúnebre do marido de Bernarda: 

 

BERNARDA (Dando un golpe de bastón en el suelo.) 
¡Alabado sea Dios! 
 

TODAS (Santiguándose.) 
Sea por siempre bendito y alabado. 
 

BERNARDA 
¡Descansa en paz con la santa 
compaña de cabecera! 
 

TODAS 
¡Descansa en paz! 
 

BERNARDA 
Con el ángel San Miguel 
y su espada justiceira 
 

TODAS 
¡Descansa en paz! 
 

BERNARDA 
Con la llave que todo lo abre 
y la mano que todo lo cierra. 
 

TODAS 
¡Descansa en paz! 
 

BERNARDA 
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Con los bienaventurados 
y las lucecitas del campo. 
 

TODAS 
¡Descansa en paz! 
 

BERNARDA 
Con nuestra santa caridad 
y las almas de tierra y mar. 
 

TODAS 
¡Descansa en paz! 
 

BERNARDA 
Concede el reposo a tu siervo Antonio María Benavides y dale la corona de 
tu santa gloria. 

 
 

TODAS 
Amén. 
 

BERNARDA (Se pone de pie y canta.) 
"Réquiem aeternam dona eis, Domine". 
 

TODAS (De pie y cantando al modo gregoriano.) 
"Et lux perpetua luceat eis". 
(Se santiguan.) 
(LORCA, 2014a, p. 152-153) 

 

 Este coro é um ritual cristão fúnebre, onde todos rezam exaltando o falecido, intercedendo 

pela sua alma diante da figura de um Cristo Redentor, posto o acentuado catolicismo presente em 

toda a Espanha. Também encontramos um coro explicitamente referido como coro em Bernarda 

Alba, assim como encontramos em Yerma: 

 

CORO (Muy lejano.) 
Abrir puertas y ventanas 
las que vivís en el pueblo; 
el segador pide rosas 
para adornar su sombrero. 

 
PONCIA 

¡Qué canto! 
(LORCA, 2014a, p. 213-214) 

 

 Como analisado, este coro menciona a verdadeira prisão que era a casa de Bernarda, 

destacada por meio de uma antítese entre abrir e fechar portas e janelas, o fervor claustrofóbico 

daquela casa. Na fala de Maria Josefa, mãe de Bernarda, também temos um coro, mediante a 

presença de uma voz profética que revela o destino das personagens, assim como analisamos no 
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tópico anterior deste trabalho: 

 

MARÍA JOSEFA 
Ovejita, niño mío, 
vámonos a la orilla del mar. 
La hormiguita estará en su puerta, 
yo te daré la teta y el pan. 
Bernarda, 
cara de leoparda. 
Magdalena, 
cara de hiena. 
¡Ovejita! 
Meee, meee. 
Vamos a los ramos del portal de Belén.(Ríe.) 
Ni tú ni yo queremos dormir. 
La puerta sola se abrirá 
y en la playa nos meteremos 
en una choza de coral. 
Bernarda, 
cara de leoparda. 
Magdalena, 
cara de hiena. 
¡Ovejita! 
Meee, meee. 
Vamos a los ramos del portal de Belén! 
(LORCA, 2014a, p. 263-264) 

 

 Como um coro trágico e cômico, a fala de Maria Josefa é bastante reveladora para o 

desfecho da trama, pois põe em evidência a prisão da casa de Bernarda, assim como os desejos e 

as paixões comedidas daquelas mulheres que conviviam naquela habitação. 

 Observamos, por meio destes exemplos presentes nas peças, que o coro comunicava-se 

através de canções, destacando uma verdade coletiva de um povo e anunciando o destino das 

personagens. O coro das tragédias clássicas exerciam várias funções, assim como ocorre nesta 

trilogia. Por exemplo, em Bodas de Sangre, em Yerma e em La Casa de Bernarda Alba, o coro se 

faz personagem, opina, julga, aconselha e expõe as verdades morais do povo andaluz, sendo 

importante para a construção trágica das peças, demarcando a posição, a função social e o ethos 

das personagens que compõem esta trilogia. 

 Por fim, analisamos a katharsis como o efeito principal e essencial à tragédia, assim como 

destacou Aristóteles (1991b) na Poética. Em Bodas de Sangre, vemos que os presságios da Madre, 

a caracterização do cenário da obra e a presença de diversos elementos simbólicos da morte, 

revelavam o final catastrófico de Leonardo e do Novio. Desta forma, este momento do duelo final 

entre Leonardo e o Novio, com a consequente morte das personagens, marca o momento catártico 

da peça, pois evoca o infortúnio das personas, suscitando sentimentos de terror e piedade. 
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 Em Yerma, temos as condições para a katharsis mediante a morte de Juan. Yerma, ao 

enforcar seu esposo, aniquilava o seu tão sonhado desejo de ter filhos, cometendo, também, como 

a própria personagem afirma, um infanticídio, matando seu filho e sua única possibilidade de ter 

filhos, já que vivia presa às regras de uma sociedade patriarcal. Desta forma, podemos acrescentar, 

também, que Yerma suicida-se ao assassinar a única possibilidade de se tornar mãe, tal qual Adela, 

uma vez que já não pode se realizar enquanto mulher. 

 Em La Casa de Bernarda Alba, por sua vez, temos o momento catártico da peça com o 

suicídio de Adela, evidenciando o conflito cerradamente trágico da personagem. Analisamos que, 

nestes três momentos catárticos da trilogia, o exacerbamento dos sentimentos de terror e de 

piedade, assim como destacou Aristóteles (1991b) na Poética, converge para o efeito objetivado 

pelos tragediógrafos, que é a experiência do sympathos, o sofrer com as personagens, mediante a 

empatia que se estabelece com as mesmas. 

 Analisamos que as peças que compõem a trilogia configuram-se como tragédias modernas, 

pois apresentam ares fatalísticos, revelando dramas interiores que se confrontam com os 

paradigmas sociais da Andaluzia da década de 30. Assim, Lorca enaltece os dramas interiores das 

personagens, mediante o levantamento de temas tabus, dogmas religiosos e regras de conduta 

social.  

Nesta perspectiva, cabe salientar que Bodas de Sangre, Yerma e La Casa de Bernarda Alba 

apresentam características próprias da tragédia enquanto forma literária que tenta enquadrar o 

trágico mediante uma lógica racionalista, enaltecendo, de um lado, os conflitos individuais dos 

sujeitos modernos, e, de outro lado, a dimensão sagrada, ritualística e fatalística das peças, que 

transcende os limites da racionalidade própria do período moderno. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Esta tese teve como objetivo investigar a dramatização do trágico em Bodas de Sangre, 

Yerma e La Casa de Bernarda Alba, tendo como parâmetro os elementos que nortearam a 

composição estrutural do drama ao longo dos séculos. Neste sentido, tentamos provar que as peças 

que compõem esta trilogia são configuradas como tragédias modernas, que apresentam conflitos 

inexoráveis e fatalísticos com ênfase nos dramas sociais. De um lado, temos a presença de conflitos 

de ordem individual, que expressam a subjetividade moderna de maneira extremamente poética, e, 

de outro lado, conflitos de ordem sagrada e ritualística, que transcendem a dimensão racionalista 

dos sujeitos modernos.  

 Neste sentido, consideramos que as teorizações feitas por Aristóteles, Hegel, Szondi, 

Raymond Williams, George Steiner, Terry Eagleton, Albin Lesky e Sandra Luna, dentre outros 

estudiosos do drama, foram essenciais para a análise da constituição teórica sobre as tragédias 

clássicas e modernas, considerando que as personagens das peças em estudo possuem conflitos 

subjetivos e individuais próprios da modernidade racionalista, como também apresentam uma 

religiosidade e sacralidade pertencentes às culturas arcaicas, que ultrapassa os limites da razão. 

Assim, neste trabalho ponderamos sobre a relação do trágico com a tragédia, analisamos a 

tragédia enquanto forma artística que busca enquadrar o trágico em um esquema lógico-racionalista 

e investigamos a problemática em torno da existência da tragédia em tempos modernos, 

considerando semelhanças e diferenças entre as dramaturgias clássica e moderna.  

 Como observado ao longo deste trabalho, analisamos que as peças evidenciam muito do 

contexto histórico-literário da Espanha da década de 30, demonstrando o conservadorismo e 

patriarcalismo da população rural andaluza. Assim, salientamos que a religiosidade e a sacralidade 

do povo andaluz permaneceu viva no período moderno nesta região rural, devido ao processo de 

modernidade tardia desta cultura e ao vínculo espiritual do homem andaluz com a natureza, como 

bem destacaram Ortega y Gasset, na Teoría de Andalucía, e Federico García Lorca, na trilogia que 

analisamos.  

 Constatamos que o comportamento rústico e religioso andaluz, advindo da relação 

espiritual do homem com a natureza, é refletido diretamente no comportamento mítico e ritualístico 

das personagens da trilogia. Desta forma, ao mesmo tempo em que encontramos aspectos da 

modernidade capitalista e racionalista na trilogia, como o valor material, além do espiritual, dado 

às terras, a justiça humana institucionalizada e as regras de conduta social da burguesia andaluza, 

encontramos também uma cultura sacra e religiosa que evidencia os costumes andaluzes da 
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primeira metade do século XX, o que nos remete diretamente às crenças e comportamentos de 

povos arcaicos. 

Como destacamos ao longo da tese, o trágico nesta trilogia lorquiana ultrapassa a dimensão 

dos conflitos individuais das personagens na medida em que põe em evidência uma coletividade 

social, buscando o que há de universal na experiência trágica. Na trilogia em estudo podemos 

averiguar a composição de tragédias fatalísticas que destacam dogmas religiosos, temas tabus e 

regras de conduta social, o que se verifica por meio da relação conflituosa que se estabelece entre 

o contexto social andaluz das peças com os anseios e desejos das personagens, assim como da 

inescapabilidade do destino. 

Reforçamos que as peças em análise são configuradas como tragédias modernas 

espanholas, não somente pela forte carga histórica que revelam, mas pela composição estrutural 

das peças e pela ênfase nos dramas sociais. Observamos que as personagens agem mediante 

impulsos irracionais e, por meio de circunstâncias adversas, são encurraladas no trágico. Assim, os 

dramas das personagens desta trilogia podem ser caracterizados como modernos, pois apresentam 

enredos míticos e arcaicos, mediante a construção de dramas sociais e de conflitos interiores que 

se opõem ao contexto rural conservador e patriarcal da Andaluzia da primeira metade do século 

XX. 

Nesta perspectiva, como discutido por meio desta tese, observamos que a trilogia está 

situada em um período de grande e qualificada produção literária, no entanto, em um período 

marcado por acentuadas crises políticas, econômicas, sociais e religiosas, instauradas, 

principalmente, pelas tensões da Guerra Civil na Espanha. Muitos escritos lorquianos, sejam peças 

teatrais, narrativas ou poemas, criticam a cultura conservadora e religiosa da Espanha de seu tempo, 

mesclando em seus textos problemas sociais, políticos e filosóficos da Espanha do século XX.  

Assim, tendo em mente que a liberdade é o mote da Modernidade, podemos deduzir que 

Lorca apresentou nesta trilogia o fracasso da ideologia da liberdade, como uma forma de criticar 

severamente as regras de conduta social deste período moderno, já que as personagens da trilogia 

vivem aprisionadas a conflitos cerradamente trágicos. 

Observamos que os ideiais conservadores do período da Segunda República espanhola 

foram demostrados através dos conflitos das personagens das peças. Assim, por não abdicarem dos 

seus desejos e anseios, as personagens lutam contra forças morais, encontrando-se presas a 

conflitos. 

Como possibilidade para uma futura pesquisa, podemos pensar em uma problemática 

envolvendo o olhar de Lorca à frente de seu tempo, observando que ele já apresenta algumas ideias 

pós-modernas em seus textos, na medida em que ressalta o fracasso dos ideais da cultura moderna, 
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por meio das ações, questionamentos e erros das personagens, sendo que isto depreendemos a partir 

da trilogia que analisamos.  

Por fim, lembramos que Lorca, um homem das artes e das letras, por ser politicamente 

exposto, a partir de uma perseguição pelas forças conservadoras franquistas, foi brutalmente 

assassinado no ano de 1936, como uma das vítimas da Guerra Civil. Mostrava-se uma ameaça, não 

por seu porte físico ou habilidade bélica, mas pelo poder que emanava de suas obras, ou seja, pelo 

poder da escrita e de sua literatura.  

As guerras civis sempre deixam rastros cruéis. Não foi diferente na Espanha. Naquele 

território, como em qualquer outro lugar do mundo, as barbaridades cometidas são, em sua maioria, 

irreversíveis. Até hoje sequer se sabe o lugar onde foram depositados os restos mortais de Lorca, 

nem mesmo se tem conhecimento sobre dados precisos de seu homicídio.  

No entanto, de várias formas ele continua vivo, seja na leitura de seus textos por alguém 

que o faz por um simples deleite, seja por meio da análise contextual de sua obra, como na tese que 

ora encerramos. Assim, podemos dizer que Lorca se entregou à morte para que sua obra e seus 

ideais se perpetuassem, tendo alcançado este feito. 

 

  



202 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ALBERICH, José. Más sobre el teatro de Lorca y el de Valle-Inclán: Variedades del drama 

rural. Morris, 1988. 

 

ALCALDE, Carmen. Mujeres en el franquismo. Exiliadas, nacionalistas y opositoras. 

Barcelona: Flor de Viento Ediciones, 1996. 

 

ALONSO, Matilde e BLASCO, Elies Furio. El papel de la mujer en la sociedad española. 2007. 

Disponível em: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00133674. Acessado em: 29 jul. 2016. 

p. 1-43. 

 

ALVES, Syntia. A Fossa das dúvidas: a morte de Federico García Lorca. São Carlos: 

Contemporânea – Revista de Sociologia da UFSCAR, 2012. 

 

__________. A violência do silêncio – a morte de Federico García Lorca. São Paulo: Revista 

Aurora, 2010. 

 

ARAGÓN, Núria Barba. El Veintisiete: Modernidad y Vanguardia. Murcia: Revista 

Monteagudo, 2002. 

 

ARENAS, Ángel Díaz. Federico García Lorca: un poeta, una obra, una poética, tres poemarios 

y tres poemas: 74 años después. França: Instituto Cervantes de Toulouse, 2010. 

 

ARISTÓTELES. Poética. Tradução, comentários e índices analítico e onomástico de Eudoro de 

Souza. 7. ed. São Paulo: Imprensa nacional casa da moeda, 2003.  

 

__________. Retórica. Introdução, tradução e notas de Manuel Alexandre Júnior, Paulo 

Farmhouse Alberto e Abel do Nascimento Pena. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 

1998. 

 

__________. Ética a Nicômaco. Poética. Seleção de textos de José Américo Motta. São Paulo: 

Nova Cultural, 1991a. (Os Pensadores. v. 2) 

 

__________. Poética. Tradução, comentários e índices analítico e onomástico de Eudoro de 

Souza. 4. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1991b. (Os Pensadores. v. 2) 

 

 

ARISTÓTELES; HORÁCIO; LONGINO. A poética clássica. Tradução de Jaime Bruna. São 

Paulo: Cultrix, 2005. 

 

AUCLAIR, Marcelle. Vida y muerte de García Lorca. Ciudad de México: Ediciones Era, 1972. 

BARÓ, Eduardo Palomar. Dalí Franquista. España: Generalismo Franco, 2005. Disponível em 

http://www.generalisimofranco.com/opinion/179.htm. Acesso em 24 de Dezembro de 2015.  

 

AUERBACH, Erich. Mimesis. São Paulo: Editora Perspectiva, 1987. 

 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00133674


203 

 

BAUTISTA PAREJO, Esperanza. Mujer y democracia en España: evolución jurídica y realidad 

social. Documentación Social, n. 105, 1996, p. 49-72. 

 

BRUSOTTI, Marco. Ressentimento e Vontade de Nada. Cadernos Nietzsche, n. 8, 2000, p. 3-34. 

 

BULFINCH, Thomas. O livro de ouro da mitologia: histórias de deuses e heróis. 34. Ed. Rio de 

Janeiro: Ediouro, 2006. 

 

CALZADA, Luis Sáenz de la. La Barraca: Teatro universitário. Madrid: Revista de Occidente, 

1976. 

 

CASTRO FILHO, Claudio. O Trágico no teatro de Federico García Lorca. Porto Alegre: Zouk, 

2009. 

 

COSTA, Iná Camargo. Prefácio: Tragédia no século XX. In: Raymond WILLIAMS. Tragédia 

moderna. São Paulo: Cosac Naify, 2011. p. 7-21.  

 

DOCUMENTO 1. La residencia de estudiantes y la Edad de Plata de la cultura española. S/l: 

s/d. Disponível em: http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/burdeos/es/material 

esclase/personajeseinstitucionesdelaeddaddeplata.pdf. Acessado em: 3 jul. 2016. 

 

DOMÉNECH, Ricardo. El pensamiento estético de Federico García Lorca. Madrid: Real escuela 

superior de arte dramático, 2006. 

 

EAGLETON, Terry. Doce violência: a ideia do trágico. São Paulo: Unesp, 2013. 

 

ELIADE, Mircea. Mito e Realidade. São Paulo: Perspectiva, 2016. 

 

FELGUERA, Gabriel Pozo– Lorca, el último paseo. Granada: Ed. Ultramarina, 2009. 

 

FERNANDEZ FRAILE, María Eugenia. Historia de las mujeres en España: historia de una 

conquista. Aljaba, Luján, 2014. Disponível em: http://www.scielo.org.ar/scielo.php? script=sci. 

Acessado em: 18 set. 2015. 

 

GARCÍA, Miguel Ángel. El Veintisiete en vanguardia: Hacia una lectura histórica de las 

poéticas moderna y contemporánea. Valencia: Pre-Textos, 2001. 

 

GIBSON, Ian. Federico García Lorca. A biografia. São Paulo: Biblioteca Azul, 2013.  

 

__________.  El hombre que detuvo a García Lorca. Madrid: Aguilar, 2007. 

 

__________.  Federico García Lorca: De Nueva York a Fuente Grande (1929-1936). Barcelona, 

Buenos Aires/ México D. F: Grijalbo, 1987. 

 

__________. Federico García Lorca: De Fuentevaqueros a Nueva York (1898-1929). Barcelona, 

Buenos Aires/ México D. F: Grijalbo, 1985. 

 

__________. Granada, 1936. El asesinato de García Lorca. Barcelona: Grijalbo, 1979. 

 

http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/burdeos/es/material%20esclase/personajeseinstitucionesdelaeddaddeplata.pdf
http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/burdeos/es/material%20esclase/personajeseinstitucionesdelaeddaddeplata.pdf
http://www.scielo.org.ar/scielo.php


204 

 

GIJÓN, Francisco. La Segunda República y La Guerra Civil. España: Publicación independiente, 

2013. 

 

GIL, Ildefonso-Manuel. Introducción. In: Federico García LORCA. Yerma. Edición de Ildefonso-

Manuel Gil. 29. ed. Madrid: Cátedra, 2012. p. 9-36. 

 

GONZÁLEZ IZQUIERDO, María Milagros. Tradición y renovación poética en la obra de José 

Bergamín. Tenerife: Universidad de la Laguna, 2002. 

 

GONZÁLEZ, Mario Miguel. A trilogia da terra espanhola de Federico García Lorca. São 

Paulo: Edusp, 2013. 

 

HEGEL. Estética das artes. Trad. Álvaro Ribeiro. Lisboa: Martins Fontes, 2010. 

 

HERAS, Manuel Ortiz. Mujer e dictadura franquista. Aposta. n. 28, may 2016. p. 1-26. 

Disponível em: http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/ortizheras.pdf. Acessado em: 

9 ago. 2016. 

 

HERNÁNDEZ, José Martínez. La teoría estética de Federico García Lorca. Cartagena: Art, 

Emotion and Value. 5th Mediterranean Congress of Aesthetics, 2011.  

 

HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: O Breve Século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995. 

 

IRUSTA, Enrique Banús. La generación del 27 y Federico García Lorca. Aachen: University 

Aachen, 1986. 

 

JIMÉNEZ, Jesús Rubio. El teatro poético en España: Del Modernismo a las Vanguardias. 

Murcia: Universidad de Murcia, 1993. 

 

JOSEPHS, Allen y CABALLERO, Juan. Introducción. In: Federico García Lorca. Bodas de 

Sangre. Edición de Allen Josephs y Juan Caballero. 24. ed. Madrid: Cátedra, 2012. p. 10-91. 

 

LESKY, Albin. A Tragédia Grega. São Paulo: Editora Perspectiva, 1996. 

 

LORCA, Federico García. La casa de Bernarda Alba. Edición de Maria Francisca Vilches de 

Frutos. 9. ed. Madrid: Cátedra, 2014a. 

 

__________.  Medio pan e un libro / Teoría y juego del duende. Caracas, Venezuela: Fundación 

Editorial El perro y la rana, 2014b. 

 

__________.  Bodas de sangre. Edición de Allen Josephs y Juan Caballero. 24. ed. Madrid: 

Cátedra, 2012a. 

 

__________.  Yerma. Edición de Ildefonso-Manuel Gil. 29. ed. Madrid: Cátedra, 2012b. 

 

__________.  Teatro completo. Edición y prólogo de Miguel García-Posada. Barcelona: 

Contemporánea, 2004. 

 

__________.  Obras completas. Madrid: Aguilar, 1963. 

http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/ortizheras.pdf


205 

 

 

LORCA, Francisco García. Federico y su mundo. Madrid: Alianza, 1981. 

 

LUNA, Sandra. Drama social, tragédia moderna: ensaios em teoria e crítica. João Pessoa: UFPB, 

2012a. 

 

__________. Arqueologia da ação trágica. João Pessoa: Ideia, 2012b.  

 

__________. A tragédia no teatro do tempo: das origens clássicas ao drama moderno. João Pessoa: 

Ideia, 2008. 

 

ORTEGA Y GASSET, José. A desumanização da arte. São Paulo: Cortez, 2008. 

 

ORTEGA Y GASSET, José. A Ideia do Teatro. São Paulo: Editora Perspectiva, 1991. 

 

ORTEGA Y GASSET, José. Teoría de Andalucía y Otros Ensayos. Madrid: Revista de 

Occidente, 1944. 

 

RODRIGUES, Grygena dos S. T. A representação do trágico em La vida es sueño de Pedro 

Calderón de la Barca. João Pessoa: PPGL-UFPB, 2014. (Dissertação de Mestrado). 

 

ROSENFELD, Anatol. O teatro épico. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

 

RUIZ RAMÓN, Francisco. Historia del teatro español: Siglo XX. Madrid: Cátedra, 1986. 

 

SÁNCHEZ, Francisco José. Miguel Ángel García, El Veintisiete en Vanguardia: Hacia una 

lectura histórica de las poéticas moderna y contemporánea. França: Bulletin Hispanique, 2004. 

 

SANTORO, Fernando. A Arte no Pensamento de Aristóteles. Vitória: Museu do Vale, 2006. 

 

SANTOS, Fernando Brandão. O Canto na Tragédia Grega. Minas Gerais: Revista Aletria, 2000. 

 

SCHOPENHAUER, Arthur. O Mundo Como Vontade e Representação. Trad.: M. F. Sá Correia. 

Rio de Janeiro: Contraponto, 2001. 

 

SERRA, José Pedro. Pensar o Trágico: categorias da tragédia grega. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian e Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2006. 

 

STEINER, George. A morte da tragédia. São Paulo: Perspectiva, 2006.  

 

SZONDI, Peter. Teoria do drama moderno [1880-1950]. 2. ed. Trad. Raquel Imanishi 

Rodrigues. São Paulo: Cosac Naify, 2011. 

 

__________.  Ensaio sobre o trágico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004. 

 

TALBOT, Ann. Palestra do Socialist Equality Party (SEP — Partido da Igualdade Socialista). 

Michigan, 2009. Disponível em http: http://www.wsws.org/pt/2009/feb2009/ptsp-f23.shtml. 

Acesso em: 20 dez. 2015. 

 

http://www.wsws.org/pt/2009/feb2009/ptsp-f23.shtml


206 

 

VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Mito e tragédia na Grécia antiga. Vol I. São 

paulo: Perspectiva, 2002. 

 

__________.  Mito e sociedade na Grécia antiga. Rio de Janeiro: José Olympio, 1992. 

 

__________.  Mito e tragédia na Grécia antiga. Vol II. São paulo: Brasiliense, 1991. 

 

VILCHES DE FRUTOS, Maria Francisca. Introducción. In: Federico García LORCA. La casa 

de Bernarda Alba. Edición de Maria Francisca Vilches de Frutos. 9. ed. Madrid: Cátedra, 2014. 

p. 9-136. 

 

WILLIAMS, Raymond. Tragédia moderna. Prefácio de Iná Camargo Costa. São Paulo: Cosac 

Naify, 2011. 

 

ZUBIRÍA.  María Cristina S.  Yerma: Por qué poema trágico y no tragedia poética. Cuyo: 

Revista de Literaturas Modernas, 2005. 


