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El bolero, la expresión musical más auténticamente 
latino-americana, es en apariencia de un desmesurado 
sentimentalismo: pero tiene también un guiño, una 
exageración asumida con humor, un “no lo tomes tan al 
pie de la letra”, que sólo, al parecer, los latino-
americanos logramos captar.  

 
      Gabriel García Márquez  
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RESUMO 

Inscrevem-se em Del amor y otros demonios, narrativa de Gabriel García Márquez 

selecionada como objeto de estudo nesta Dissertação, construções discursivas colonialistas da 

Espanha católica e inquisitorial vigentes em um contexto social latino-americano referenciado 

na Colômbia do século XVIII. A representação literária dessa ambiguidade cultural constitui-

se como referente histórico em torno do qual se estrutura a narrativa. A análise do discurso 

religioso na obra referencia-se no conceito de hibridismo cultural que permanece em sua 

incompletude como processo de tradução cultural de ethoï históricos. O hibridismo é 

metaforizado no embate entre o racionalismo científico ocidental e branco e o discurso 

religioso africano e negro, representados nas figuras da Casa Grande, na qual se identifica o 

ethos etnocêntrico ocidental, e da Senzala, na qual se inscreve um mundo de caos, desordem e 

ausência de hierarquia. Nesse quadro, abordamos o sincretismo religioso no romance de 

García Márquez assim como a denúncia da intolerância entrevista no discurso religioso 

monológico do catolicismo “branco” que identifica o ethos religioso afroamericano com os 

sintomas de uma possessão demoníaca. Em nossa abordagem referenciamos ainda a 

demonologização do negro pela empresa colonialista européia, visível na construção das 

personagens e na tessitura narrativa.  

 

Palavras-chave: Ambiguidade - Ciência - Hibridismo - Religião –Transgressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BELONIA, Cinthia da Silva. Gardenias, mandinga y exorcismo en Del amor y otros 

demonios: el realismo maravilloso de Gabriel García Márquez. Niterói, 2014. Disertación de 

Maestría presentado en la Universidad Federal Fluminense.  

   
 

RESÚMEN 
 

Forman parte en Del amor y Otros demonios, narrativa de Gabriel García Márquez 

seleccionado como objeto de estudio de este ensayo, construcciones discursivas colonialistas 

de la España católica e inquisitorial vigente en un contexto social latinoamericano 

referenciado en Colombia del siglo XVIII. La representación literaria de esa ambigüedad 

cultural se constituye como referente histórico alrededor del cual se estructura la narración. 

El análisis del discurso religioso en la obra hace referencia al concepto de hibridez cultural 

que permanece en su estado incompleto como proceso de traducción cultural de ethos 

histórico. La hibridación es metaforizada en el choque entre el racionalismo científico 

occidental y el discurso religioso africano y negro, representados en las figuras de la Casa 

Grande, en la cual se identifica el ethos etnocéntrico occidental, y de la Senzala, en la que se 

inscribe un mundo de caos, el desorden y la falta de jerarquía. En este marco, abordamos el 

sincretismo religioso en la novela de García Márquez además de la denuncia de la 

intolerancia entrevista en el discurso religioso monológico del catolicismo "blanco" que 

identifica el ethos religioso afroamericano con los síntomas de una posesión demoníaca. En 

nuestro enfoque mencionamos todavía la demonologización del negro por la empresa 

colonialista europea, visible en la construcción de los personajes y en la arquitectura 

narrativa.  

 

Palabras-clave: Ambigüedad - Ciencia – hibridación - religión - transgresión 
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INTRODUÇÃO 
     

Apresentamos nesta dissertação um estudo do romance de Gabriel García Márquez, 

Del amor y otros demonios1, no qual destacamos o entrecruzamento de matrizes culturais 

diversas, considerando aspectos do contexto histórico latino-americano representado pela 

Colômbia do século XVIII, colonizada pela Espanha católica e inquisitorial. Na prática da 

análise literária, exercitamos a construção de um texto crítico sobre a permanência do 

discurso colonialista espanhol nas formações discursivas hispano-americanas.  

A trama narrativa de Del amor y otros demonios constitui-se no jogo entre o real e o 

maravilhoso que se representam na personagem central do romance, Sierva María de Todos 

los Ángeles. Em nossa análise, avaliamos a construção da protagonista como manifestação do 

embate entre os discursos religioso e científico, manifestos no romance como material 

dialógico entre as diversas séries discursivas que se entrecruzam no discurso literário. A 

narrativa de Del amor y otros demonios se mescla à lembrança de uma lenda contada pela avó 

do escritor sobre uma marquesinha de 12 anos, morta em virtude da transmissão do vírus 

rábico (Rhabdoviridae) decorrente do ataque de um cão. A menina, dona de uma enorme 

cabeleira de mais de dois metros que se arrastava pelo chão como um véu de noiva, passou a 

ser venerada pelos povos do Caribe devido aos inúmeros milagres a ela creditados. Na 

narrativa de García Márquez, representa-se a menina da lenda na personagem Sierva María de 

Todos los Ángeles, que não joga apenas com seus antagonistas, mas também com o leitor, 

confundindo-o a respeito de seu real estado: estaria ela contaminada pelo vírus rábico, como 

acreditavam sua família e o médico Abrenuncio, ou possessa, como acreditavam as freiras do 

Convento de Santa Clara, ou, ainda, estaria dissimulando os verdadeiros motivos da 

manifestação de sua marginalidade? Seu comportamento ambíguo seria um meio de defesa de 

todas as ofensas e agressões sofridas?  

A trama narrativa se articula na representação da ambiguidade social inscrita em 

Sierva María de Todos los Ángeles. O comportamento ambíguo da menina faz com que as 

Irmãs Clarissas e a Abadessa do Convento de Santa Clara, personagens nas quais se 

representa o logos religioso ocidental, acreditem no fenômeno da possessão demoníaca de seu 

corpo, passando a culpá-la por todos os acontecimentos extraordinários que ocorriam no 

Convento. Os costumes “negros” e o ethos religioso africano que caracterizam a personagem 

também contribuem para acirrar o preconceito “branco”, ocidental e católico presente na 

sociedade referenciada no romance. 
                                                
1 Todas as citações referentes ao romance Del amor y otros demonios são extraídas da edição de 2007. 
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Como suportes da tensão narrativa, destacamos: a repressão social que referenda a 

dissimulação comportamental vivida pela protagonista, Sierva María de Todos los Ángeles, 

referenciada nos índices de leitura apontados em sua matriz familiar, composta pelo pai, o 

marquês de Casalduero, e pela mãe, a mestiça Bernarda Cabrera, além da escrava Dominga de 

Adviento, responsável por sua criação no espaço da senzala; a transgressão do interdito 

religioso do celibato que se inscreve na personagem conventual do padre Cayetano Alcino del 

Espíritu Santo Delaura y Escudero, padre bibliotecário que se encarrega do exorcismo de 

Sierva María, estabelecendo com a menina uma relação afetiva; o ethos cultural negro-

africano manifesto na representação da personagem branca, Sierva María de Todos los 

Ángeles.  

Como referencial teórico para nossas pesquisas referentes à análise da situação social 

representada no romance de García Márquez, ao processo de tradução cultural e à discussão 

sobre os conceitos de realismo mágico, realismo maravilhoso e/ou real maravilhoso no 

discurso literário da América Latina, selecionamos as seguintes obras e autores, entre outros 

citados na bibliografia: Métis – As astúcias da inteligência (2008), de Marcel Détienne e Jean-

Pierre Vernant; Homo ludens: o jogo como elemento da cultura (1971), de Johan Huizinga; 

Da diáspora: identidades e mediações culturais (2003), A identidade cultural na pós-

modernidade (2011) de Stuart Hall; O local da cultura (2007), de Homi Bhabha; Os 

condenados da terra (1961), Pele negra máscaras brancas (2008), de Frantz Fanon; o 

Prólogo de El reino de este mundo (2003), de Alejo Carpentier; O realismo maravilhoso 

(1980), de Irlemar Chiampi; Literatura, cultura e sociedade na América Latina (1982), de 

Ángel Rama; O cotidiano e a história (1972), de Agnes Heller; A máscara e o enigma (2006), 

de Bella Josef; Iemanjá & Oxum (2004), de Lydia Cabrera; El olor de la guayaba (1982), 

narrativa autobiográfica de Gabriel García Márquez.  

Como é notório, a obra de Gabriel García Márquez goza de enorme prestígio junto à 

crítica internacional. No entanto, a narrativa Del amor y otros demonios, comparada a outras 

obras do autor, tem sido negligenciada pelos críticos. Com nosso estudo, pretendemos, pois, 

contribuir para o preenchimento dessa lacuna.  
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1. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

  
 
Empecé a escribir por casualidad, quizá sólo para 
demostrarle a un amigo que mi generación era 
capaz de producir escritores. Después caí en la 
trampa de seguir escribiendo por gusto y luego en 
la otra trampa de que nada me gustaba más en el 
mundo que escribir. 

                                                                                                          
                                                                                      Gabriel García Márquez, El olor de la guayaba 
 
 
 

Gabriel José García Márquez nasceu em 06 de março de 1927, na cidade de 

Aracataca, Colômbia, onde foi criado por seus avós, Dona Tranquilina Iguarán e o coronel 

Nicolás Ricardo Márquez Mejía. Com oito anos de idade, após a morte do avô, mudou-se para 

Barranquilla, onde passou a morar com os pais e os irmãos, tendo estudado no Liceu Nacional 

de Zipaquirá. Mudou-se para Bogotá em 1947 para dar continuidade à sua educação. Iniciou o 

curso de Direito na Universidade Nacional da Colômbia, mas não chegou a concluir a 

graduação. 

Antes de se tornar escritor, García Márquez foi jornalista, profissão iniciada em 1948 

que jamais abandonou. A data é a de sua mudança para Cartagena das Índias (Colômbia), 

onde trabalhou no jornal El Universal. Em 1949 voltou para Barranquilla e passou a escrever 

no jornal El Heraldo. Em 1954 começou a trabalhar como repórter e crítico do jornal El 

Espectador. No ano de 1958 foi correspondente internacional na Europa e em 1961 mudou-se 

para New York trabalhando também como correspondente internacional. No entanto, devido à 

sua amizade com Fidel Castro e à crítica aos cubanos que abandonavam seu país para se 

exilarem nos Estados Unidos, García Márquez foi perseguido pela CIA, mudando-se para o 

México. Em 1982, foi agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto de sua obra.       

A fama que acompanha o reconhecimento de seu trabalho não agrada ao autor, como 

se lê em El olor de la guayaba: conversaciones con Plinio Apuleyo Mendoza, obra publicada 

pela primeira vez em 19822:  

 
[...] lo peor que le puede ocurrir a un hombre que no tiene vocación para el 
éxito literario, en un continente que no estaba preparado para tener escritores 
de éxito, es que sus libros se vendan como salchichas. Detesto convertirme 

                                                
2 Todas as citações referentes à narrativa El olor de la guayaba: conversaciones con Plinio Apuleyo Mendoza 
são extraídas da edição de 1996. 
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en espectáculo público. Detesto la televisión, los congresos, las conferencias, 
las mesas redondas. (MÁRQUEZ, 1996, p. 36)  
 

Sobre sua produção literária, Márquez diz que sempre escreveu a verdade, e que 

descobriu, ao fim de 30 anos, que, apesar de a verdade ser a melhor fórmula literária, muitas 

vezes os escritores se esquecem disso. Certamente ele usa esse argumento para se referir ao 

realismo maravilhoso presente em sua literatura, na qual muito do que escrevia eram fatos já 

mencionados por sua avó:  

 
Me contaba las cosas más atroces sin conmoverse, como si fuera una cosa 
que acabara de ver. Descubrí que esa manera imperturbable y esa riqueza de 
imágenes era lo que más contribuía a la verosimilitud de sus historias. 
Usando el mismo método de mi abuela, escribí Cien años de soledad. 
(MÁRQUEZ, 1996, p. 43)  

 

Quanto ao realismo mágico em sua literatura e nas demais produzidas na América 

hispânica, García Márquez diz, em conversa com Plinio Apuleyo Mendoza, que a realidade 

em um romance é diferente da realidade da vida, embora se apoie nela. Apuleyo diz acreditar 

que os leitores europeus de Márquez não conseguem ver a realidade que inspira o “mágico” 

em sua literatura. Márquez responde que, enquanto o racionalismo dos europeus os impede de 

verem onde termina a realidade, os latino-americanos veem que a realidade do cotidiano é 

repleta de fatos extraordinários, afirmando que não há em seus romances “una línea que no 

esté basada en la realidad” (MÁRQUEZ, 1996, p. 52). Para Márquez, os latino-americanos 

esperam de um romance mais do que as opressões e injustiças que conhecem bem. Diz o autor 

que o tratamento “mítico” da realidade era encontrado nos relatos de sua avó:  
 
Para ella, los mitos, las leyendas, las creencias de la gente, formaban parte, y 
de manera muy natural, de su vida cotidiana. Pensando en ella, me di cuenta 
de pronto que no estaba inventando nada, sino simplemente captando y 
refiriendo un mundo de presagios, de terapias, de premoniciones, de 
supersticiones, si tú quieres, que era muy nuestro, muy latino-americano. 
Recuerda, por ejemplo, aquellos hombres que en nuestro país consiguen 
sacarle de la oreja los gusanos a una vaca rezándole oraciones. Toda nuestra 
vida diaria, en América Latina, está llena de casos como éste. (MÁRQUEZ, 
1996, p. 86) 

 

Segundo Márquez, muitas vezes faltam palavras aos escritores para a representação dessa 

realidade desmedida. Ao escrever sobre um rio enorme, um europeu só consegue imaginar o 

Danúbio, que possui 2.790 quilômetros de comprimento, uma vez que não poderia imaginar, 

por exemplo, o Amazonas, onde não é possível, em certos pontos, de uma margem se 
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enxergar a outra. Dizendo a Márquez que todo escritor escreve um grande livro, Apuleyo 

pergunta a ele qual seria o seu. Márquez responde que é o livro da solidão. De fato, tal tema 

não está presente apenas em Cien años de soledad, mas em toda a sua obra.  

Sobre sua aversão aos críticos literários, Márquez diz que, nos romances e contos, 

eles só encontram o que não há, e o que realmente há, eles nunca veem. Entretanto, ele afirma 

que, apesar disso, um aspecto fundamental de Cien años de soledad foi notado pelos críticos: 

a imensa compaixão do autor pelas personagens. Essa compaixão também aparece na trama 

narrativa da novela Del amor y otros demonios, na qual transitam personagens que vivem em 

um mundo marcado pela solidão, característica emblemática da obra de Márquez. A denúncia 

dos maus tratos sofridos pela personagem central da narrativa, Sierva María de Todos los 

Ángeles, revela, na voz ficcional do narrador, a compaixão com que Márquez representa o 

sofrimento humano. Teorizando a respeito da narrativa latino-americana, o escritor a 

considera semelhante ao bolero:  

 
El bolero, la expresión musical más auténticamente latino-americana, es en 
apariencia de un desmesurado sentimentalismo: pero tiene también un 
guiño, una exageración asumida con humor, un “no lo tomes tan al pie de la 
letra”, que sólo, al parecer, los latino-americanos logramos captar. [...] Todo 
es así, en el límite de lo sublime o de lo cursi. Como el bolero. [...] “O doy 
un trancazo con este libro o me rompo la cabeza”. (MÁRQUEZ, 1996, p. 
102-03) 
 

Gabriel García Márquez anunciou sua aposentadoria em 2009. Ainda assim, seus 

leitores e fãs continuaram esperando um novo livro. Jaime García Márquez, seu irmão, 

noticiou, em 2012, que Márquez, acometido por uma demência senil, perdera parte da 

memória e não voltaria a escrever. Atualmente, o escritor vive no México3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
3 http://www.publico.pt/cultura/noticia/gabriel-garcia-marquez-sem-memoria-nao-voltara-a-escrever-1553879. 
Consultado em 11 de julho de 2013.  
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1.1 Contexto crítico-literário 
 
 
Boom é um conceito teórico forjado 
pela teoria econômica para analisar a 
performance de venda e marketing 
de um determinado produto, em 
modernas sociedades de consumo. 
 
 André Trouche, Boom e Pós-boom 
 

 

A obra de Gabriel García Márquez referencia-se no movimento literário que se 

convencionou chamar de boom latino-americano. Tal conceito, segundo se lê em “Boom e 

Pós-boom”, artigo publicado por André Trouche em Conceitos de Literatura e Cultura 

(2012), é considerado um “conceito teórico forjado pela teoria econômica para analisar a 

performance de venda e marketing de um determinado produto, em modernas sociedades de 

consumo” (TROUCHE, 2012, p. 84). Os primeiros escritores a tentarem fazer uma reflexão 

teórico-crítica mais ambiciosa sobre o conceito foram Rodríguez Monegal (1972), Ángel 

Rama (1982) e José Danoso (1972). Para Monegal, o boom tem várias origens, mas a 

principal é o grande número de leitores surgidos nos anos de 1950/1960.  

Desde Historia universal de la infamia (1935), de Jorge Luís Borges, começaram a 

surgir textos tendo em comum um processo de “(des)realização”, rompendo com a estética 

ingênua realista/naturalista vigente na prosa narrativa até os anos 20. Segundo André 

Trouche, o conceito de boom se estabelece quando, em um determinado momento, essa nova 

narrativa “cria particularidades tão próprias que configura uma cena literária específica, a 

exigir da crítica uma designação condizente com a especificidade que ostenta” (TROUCHE, 

2012, p. 89).  

O romance Del amor y otros demonios foi escrito alguns anos após o boom latino-

americano. Trata-se do único romance de García Márquez onde o negro é mencionado. Em 

Cien años de soledad há uma “negredumbre”, mas não há personagens negros na narrativa. A 

presença “negra” se dá pelo incesto, representado no casamento entre os primos José Arcádio 

e Úrsula. O incesto é referenciado nas lendas iorubá como, por exemplo, o casamento de 

Xangô com sua irmã Obá e o concubinato com as irmãs menores, Oyá e Oxum. Segundo o 

escritor colombiano Manuel Zapata Olivella4, em “La negredumbre em García Márquez” 

(1998, p. 107-12), a “negredumbre” é ignorada pelos críticos hispano-americanos, mesmo 
                                                
4 Lorica, 1920 – Bogotá, 2004. 
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tendo, também eles, um forte componente étnico negro-africano. Zapata Olivella associa 

negredumbre a blanquedumbre e a indiadumbre:  

 
Nominando caprichosamente las cosas – un poco a lo Adán – llamo 
negredumbre a la herencia biológica que nos ha llegado del mestizaje entre 
lo “indio” y lo “negro”, entre lo “blanco” y lo “negro”, ese revoltillo africano 
tantas veces mezclado en el crisol de América. Lo mismo podría decirse de 
la vertiente europea, la blanquedumbre, el cordón más retorcido de nuestra 
placenta. Y desde luego, con mayor propiedad, de la indiadumbre, 
primigenia vena en nuestro sincretismo. (OLIVELLA, 1988, p. 107) 

 

Enquanto Leopold Sedar Senghor define a negritude como o conjunto de valores culturais do 

mundo negro, expressando-se na vida, nas instituições e nos valores dos negros, Olivella, ao 

falar em negredumbre, se refere à sombra oculta referida pelos filósofos iorubás e bantos 

como “o sentimento africano que há em nosso olhar mais profundo, a ferida mais dolorosa, o 

riso mais profundo” (1988, p. 112).           
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2. O REALISMO MARAVILHOSO EM DEL AMOR Y OTROS DEMONIOS  

 
 

A obsessão pela designação dos objetos 
naturais e os fatos históricos que carecem de 
registro verbal, presente em boa porção de 
romancistas do realismo maravilhoso, 
significa também o modo dilemático e 
barroco de interpretar uma sociedade 
mergulhada em violentos contrastes sociais e 
brutais anacronismos econômicos.  

 
                                                                                           Irlemar Chiampi, O realismo maravilhoso 
          

 

O romance Del amor y otros demonios, escrito em 1994, tem como referência real 

uma reportagem jornalística de autoria de Gabriel García Márquez. A trama narrativa do 

romance se tece em torno da lembrança de uma lenda contada pela avó de García Márquez 

sobre uma marquesinha de 12 anos venerada pelos povos do Caribe devido aos inúmeros 

milagres a ela creditados. Dona de uma enorme cabeleira que se arrastava pelo chão como véu 

de noiva, a menina teria morrido em virtude da transmissão do vírus rábico (Rhabdoviridae) 

decorrente do ataque de um cão. No prólogo do romance, registra-se que, em 26 de outubro de 

1949, o autor, ainda jornalista, foi assistir à demolição das criptas do Convento de Santa Clara 

em busca de notícias. A destruição do convento para a construção de um hotel de luxo, não 

foi, entretanto, o que chamou a atenção do jornalista, mas a ossatura encontrada em uma das 

criptas identificada como a de uma menina de aproximadamente doze anos, com uma enorme 

cabeleira cor de cobre pendente do crânio, medindo 22 metros e 11 centímetros: “La idea de 

que esa tumba pudiera ser la suya fue mi noticia de aquel día, y el origen de este libro 

(MÁRQUEZ, 2007, p.13). Em sua lápide havia apenas um nome sem sobrenomes: Sierva 

María de Todos los Ángeles. Antes que o tamanho do cabelo fosse contestado no local, o 

agente de obras explicou que os cabelos humanos crescem um centímetro por mês mesmo 

após a morte, e que vinte e dois metros eram compatíveis com os 200 anos da ossatura 

encontrada. Ali estava a notícia: 

 
En la tercera hornacina del altar mayor, del lado del Evangelio, allí estaba la 
noticia. La lápida saltó en pedazos al primer golpe de la piocha, y una 
cabellera viva de un color de cobre intenso se derramó fuera de la cripta. El 
maestro de obra quiso sacarla completa con la ayuda de sus obreros, y 
cuanto más tiraban de ella más larga y abundante parecía, hasta que salieron 
las últimas hebras todavía prendidas a un cráneo de niña. En la hornacina no 
quedó nada más que unos huesecillos menudos y dispersos, y en la lápida de 
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cantería carcomida por el salitre sólo era legible un nombre sin apellidos: 
Sierva María de Todos los Ángeles. (MÁRQUEZ, 2007, p. 12-3)  

 

A construção da narrativa tem, pois, como referencial uma série de alegorias 

representativas do realismo maravilhoso na literatura latino-americana que caracteriza o texto 

do autor. Em O realismo maravilhoso (1980), Irlemar Chiampi critica o uso indiscriminado 

do termo “realismo mágico”, que surgiu nos anos de 1940 mantendo-se até 1950:  

 
Realismo mágico veio a ser um achado crítico-interpretativo, que cobria, de 
um golpe, a complexidade temática (que era realista de um outro modo) do 
novo romance e a necessidade de explicar a passagem da estética realista-
naturalista para a visão (“mágica”) da realidade. (CHIAMPI, 1980, p. 19) 
 

Esse novo realismo experimentava soluções técnicas para construir uma linguagem 

plurivalente do real. As formas renovadoras desses primeiros romances continham o embrião 

de onde surgiram as formas revolucionárias que atestavam o lúdico e o paródico nos anos 

sessenta e setenta. O conceito de realismo mágico expressava uma preocupação em constatar 

uma “nova atitude” do narrador diante do real: “E esse modo estranho, complexo, muitas 

vezes esotérico e lúcido, foi identificado genericamente como a ‘magia’” (CHIAMPI, 1980, p. 

21).  

O termo realismo mágico foi cunhado em 1925 por Franz Roh. Em seu livro Nach 

Expressionismus (Magischer Realismus), Roh caracterizava a produção pictórica do pós-

expressionismo alemão, cuja proposta era, segundo Chiampi, “representar as coisas concretas 

e palpáveis, para tornar visível o mistério que ocultam” (1980, p. 21), como realista mágica. O 

primeiro a incorporar o termo à crítica do romance hispanoamericano foi Arturo Uslar Pietri, 

em Letras y hombres de Venezuela, em 1948. 

O texto do prólogo do romance do cubano Alejo Carpentier, El reino de este mundo, 

publicado em 1949, funcionou como uma espécie de manifesto da nova orientação ficcional. 

Nele, Carpentier, propondo a teoria do real maravilhoso, “estabelecia uma verdadeira 

profissão de fé como escritor e exortava os narradores latino-americanos a se voltarem para o 

mundo americano, cujo potencial de prodígios, garantia o autor, sobrepujava em muito a 

fantasia e a imaginação européia” (CHIAMPI, 1980, p. 32). Carpentier criticava os 

surrealistas por inventarem o mágico, enquanto que, na América Latina, os escritores 

escreviam sobre o que há de mágico no continente. Escreve ainda Chiampi que: 
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[...] é preciso reconhecer também, que, se a ideia de uma realidade 
maravilhosa não é uma criação teórica de Carpentier, a sua contribuição ao 
estágio pós-surrealista consiste em ter identificado concretamente uma 
entidade cultural, cujos traços da formação étnica e histórica são, a tal ponto, 
estranhos aos padrões racionais, que se justifica a predicação metafórica do 
maravilhoso e do real. (CHIAMPI, 1980, p. 35)  
 

Além disso, as restrições que Carpentier faz ao surrealismo dirigem-se mais às fórmulas 

fantasistas e oníricas que ao ideário. Carpentier invoca a América primitiva, ainda não 

contaminada pela reflexividade, sendo capaz de concretizar o projeto de poetizar o real 

maravilhoso.  

Segundo Chiampi, o melhor exemplo do real maravilhoso americano é “a 

sobrevivência de hinos mágicos que evocam os poderes licantrópicos do escravo Mackandal” 

(CHIAMPI, 1980, p. 37), cuja rebelião marcou as origens de um movimento independentista, 

levando os negros ao poder, nos fins do século XVIII. Chiampi explica a diferença entre 

mágico e maravilhoso: 

 
Maravilhoso é termo já consagrado pela Poética e pelos estudos crítico-
literários em geral, e se presta à relação estrutural com outros tipos de 
discursos (o fantástico, o realista). Mágico, ao contrário, é termo tomado de 
outra série cultural e acoplá-lo a realismo implicaria ora uma teorização de 
ordem fenomenológica (a “atitude do narrador”), ora de ordem conteudística 
(a magia como tema). (CHIAMPI, 1980, p. 43)  

 

Segundo a autora, assim se define o maravilhoso:  

 
Maravilhoso é o “extraordinário”, o “insólito”, o que escapa ao curso 
ordinário das coisas e do humano. Maravilhoso é o que contém a maravilha, 
do latim mirabilia, ou seja, “coisas admiráveis” (belas ou execráveis, boas 
ou horríveis), contrapostas às naturalia. Em mirabilia está presente o 
“mirar”: olhar com intensidade, ver com atenção, ou ainda, ver através. O 
verbo mirare se encontra também na etimologia de milagre – portento contra 
a ordem natural – e de miragem – efeito óptico, engano dos sentidos. O 
maravilhoso recobre, nesta acepção, uma diferença não qualitativa, mas 
quantitativa com o humano; é um grau exagerado ou inabitual do humano, 
uma dimensão de beleza, de força ou riqueza, em suma, de perfeição, que 
pode ser mirada pelos homens. Assim, o maravilhoso preserva algo do 
humano, em sua essência. A extraordinariedade se constitui da frequência ou 
densidade com que os fatos ou os objetos exorbitam as leis físicas e as 
normas humanas. (CHIAMPI, 1980, p. 48)  

 

O realismo maravilhoso não é calculado para obter o estranhamento do leitor. A 

“maravilha” está presente na realidade, o insólito deixa de ser o “outro lado” para incorporar-

se ao real. Os objetos, seres ou eventos são destituídos de mistério. Eles possuem perspectiva 
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interna e não apelam para a necessidade de um deciframento por parte do leitor. O realismo 

maravilhoso se qualifica entre o efeito de encantamento e o relato.  

Para Chiampi a casualidade no fantástico é questionada e no maravilhoso é ausente, 

ou seja, tudo pode acontecer sem se precisar justificar ou remeter aos realia:  

 
O regime causal do realismo maravilhoso é ditado pela descontinuidade 
entre causa e efeito (no espaço, no tempo, na ordem de grandeza). Como já 
observou Borges, há uma necessária conexão, um vínculo inevitável entre 
coisas distantes numa narrativa em que a causalidade é “mágica”. 
(CHIAMPI, 1980, p. 60)  

 

Os personagens do realismo maravilhoso não se desconcertam com o sobrenatural. O tético e 

o não-tético (o real e o sobrenatural) combinam-se harmoniosamente. García Márquez, 

segundo Chiampi, exagera o efeito discursivo do encantamento no leitor ao explorar, à 

saciedade, a antinomia dos planos real e maravilhoso. Chiampi defende o “barroco” como o 

modo legítimo de narrar o latino-americano no romance real maravilhoso americano, além de 

relacioná-lo à nomeação dos objetos americanos não inscritos na cultura universal:  

 
A informação do maravilhoso americano, associado à perspectiva crítica de 
uma linguagem inventiva e radical, contém profundas vinculações com a 
conjuntura ideológica e social. Alguns estudiosos da estética barroca, como 
Affonso Ávila, a interpretam como uma “rebelião através do jogo”, que 
caracteriza, nos momentos traumáticos da História, a busca desalienante do 
artista, através do espetáculo lúdico das formas. Para além da erotização da 
escritura que o gozo verbal supõe, um profundo sentido revolucionário lateja 
no luxo descritivista, nas contorsões e arabescos de imagens preciosas, na 
exuberância léxica ou no ritmo tenso e enérgico da frase barroca. 
(CHIAMPI, 1980, p. 87)  

 

O termo real maravilhoso, ainda segundo Chiampi, é o que mais define a literatura 

hispano-americana, devido às lendas americanas (as Amazonas, os Canibais de um só olho, a 

Fonte da Eterna Juventude, o El Dorado, os Índios Gigantes, dentre outras) que atraíam 

grandes contingentes de povoadores seduzidos pelo maravilhoso. O termo “maravilha” era 

utilizado pelos cronistas para descrever os seres e objetos do Mundo Novo. Essas lendas, 

tanto as de milagres quanto as de monstros, identificaram a América como um “Reino das 

Maravilhas”, pois muitos europeus acreditavam que o continente americano era um paraíso 

terrenal, onde se pudessem colher frutos sem muito trabalho, em uma terra sempre primaveril.  

O verdadeiro critério para se postular uma diferença latino-americana com relação 

aos modelos europeus e norteamericanos, segundo Chiampi, é a mestiçagem. Arturo Uslar 
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Pietri diz que a literatura hispano-americana nasce mesclada e impura, alcançando assim suas 

mais altas expressões. Sobre o fato de o real maravilhoso ser o termo que melhor se adequa a 

essa modalidade narrativa, Chiampi escreve: 

 
Não que as reflexões de Carpentier sejam privilegiadas em justeza ou 
correção, mas pela expressividade do oximóron que instala em seu 
significante o significado da não disjunção e pela correlação terminológica 
permitida para falar-se de um tipo de narrativa dialógica, que nos anos 
cinquenta nasce na América Hispânica. Justamente quando se fixa no 
discurso americano o ideologema da mestiçagem. (CHIAMPI, 1980, p. 133-
4)  
 

O maravilhoso é naturalizado. O tom assertivo da narração é uma marca notória da 

intencionalidade de tornar legíveis a mirabilia como naturalia.           

Segundo Bella Jozef, em A máscara e o enigma, a “nueva novela hispanoamericana” 

surge como forma de afastamento da tradição narrativa da América Hispânica. Sobre a 

realidade e a verossimilhança, ela escreve que a literatura “é sempre uma transposição da 

realidade e o realismo nunca poderá ser uma enunciação direta do real” (JOZEF, 1986, p. 

188). Portanto, a literatura nunca é propriamente realista. Além disso, a nossa realidade é uma 

resposta “da realidade real dos americanos à realidade utópica da América” (JOZEF, 1986, p. 

190). A realidade utópica da América Latina Hispânica é, pois, uma resposta à “realidade 

real” da América anglo-saxônica. 

Além de Alejo Carpentier, outros escritores tentaram nomear a produção literária da 

América Hispânica. Bella Jozef cita alguns:  

 
Alejo Carpentier, no prólogo do romance El reino de este mundo refere-se ao 
“real maravilhoso” da América. Outros autores referiram-se ao “realismo 
mágico”. Para Luís Leal, no “realismo mágico”, o autor quer desentranhar o 
maravilhoso das coisas, captar os mistérios da realidade. Também Valbuena 
Briones fala da coexistência de mito e fantasia no “realismo mágico”. Para 
Angel Flores, o “realismo mágico” é uma mistura de real e fantástico. Suas 
ideias são dotadas por E. Dale Cartes, de cujas conclusões nos interessa uma, 
a de que o “realismo mágico” é a transformação do real em irreal. (JOZEF, 
1986, p. 196)  
 

Segundo Carpentier, a literatura hispano-americana representa-se no real maravilhoso que 

constitui o ethos cultural da América Latina. Dessa forma ele recusa o maravilhoso onírico 

dos surrealistas. Foi o vodu do Haiti, onde elementos mágicos se integram ao cotidiano dos 

haitianos, que constituiu sua fonte inicial de pesquisa para conceituar o realismo maravilhoso 

na América Latina.  
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O realismo mágico seria uma “maravilha” criada pelo artista a partir de uma 

realidade concreta. O mesmo também pode criar a magia e o fantástico. Já o “real 

maravilhoso”, conceituado por Carpentier, não é criado, mas (re)presentado na literatura, uma 

vez que se constitui no ethos cultural hispanoamericano. Ante as imprecisões conceituais 

causadas pelo uso indiscriminado do termo realismo mágico, William Splinder (1993), 

escritor e jornalista guatemalteco, define três modalidades: o realismo mágico metafísico, o 

realismo mágico antropológico e o realismo mágico ontológico. À luz de Antonio Esteves e 

Eurídice Figueiredo, em “Realismo Mágico e Realismo Maravilhoso”, capítulo publicado no 

livro Conceitos de literatura e cultura (FIGUEIREDO, 2012), dentre as três modalidades 

apontadas, poderíamos dizer que o realismo mágico antropológico é a que melhor caracteriza 

a literatura produzida por Gabriel García Márquez:  
 

Nesse tipo de realismo mágico, o narrador normalmente tem duas vozes. Em 
alguns momentos usa o ponto de vista racional e em outras prefere o enfoque 
da magia, no qual aparecem referentes míticos e histórico-culturais de um 
determinado grupo étnico ou social [...]. A palavra mágico, nesse caso, é 
tomada no sentido antropológico. Essa é a definição mais atual e específica 
de realismo mágico, estando fortemente associada à literatura latino-
americana, e aproximando-se bastante do realismo maravilhoso de 
Carpentier. (ESTEVES e FIGUEIREDO, 2012, p. 412) 
 

Os autores citados diferenciam o realismo mágico do realismo maravilhoso 

explicando que o primeiro é criado a partir de uma realidade concreta que o artista deforma 

com fins estéticos. Já no realismo maravilhoso o escritor narra uma realidade já existente, 

“referindo-se a um modo de ser de uma determinada realidade” (ESTEVES e FIGUEIREDO, 

2012, p. 405). Segundo eles, no período entre as duas Grandes Guerras surgiram, na América 

Latina, escritores que romperam com os modelos narrativos do século XIX, desconstruindo os 

cânones europeus. Esses escritores tentavam criar uma literatura que:  

 

Focalizasse a crise do homem americano numa sociedade complexa que, ao 
mesmo tempo em que desejava ingressar na era industrial e tecnológica e seu 
universo urbano, ainda vivia em um mundo rural e agrário, salpicado por 
relações econômicas e sociais medievais, num período em que a Europa 
discutia formas de superação do capitalismo. (ESTEVES e FIGUEIREDO, 
2012, p. 394) 

 

Os escritores desse grupo eram heterogêneos na origem e no modo de escrever. No 

entanto, fizeram parte do movimento conhecido por boom da literatura latino-americana. 

Devido à avalanche de textos, viu-se a necessidade de explicar o fenômeno. Foi assim que os 
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termos realismo mágico e realismo maravilhoso começaram a ser usados 

indiscriminadamente, mais rotulando que conceituando a nova modalidade narrativa. Ora os 

termos se alternavam ora se opunham, podendo também se complementar. Esse problema 

ocorreu por décadas, uma vez que as poucas pesquisas mais profundas sobre a questão 

fizeram com que o uso do conceito proliferasse de forma confusa devido à falta de uma 

definição que não fosse controversa. 
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2.1 Do amor: razão e religião 
 

 
 
Se retiró a la biblioteca más temprano 
que de costumbre, pensando en ella, y 
cuanto más pensaba más le crecían las 
ansias de pensar. Repitió en voz alta los 
sonetos de Garcilaso, asustado por la 
sospecha de que en cada verso había una 
premonición cifrada que tenía algo que 
ver con su vida.  
 
Gabriel García Márquez, Del amor y 
otros demonios 

     

 

Abrenuncio de Sa Pereira Cao era o médico mais notável e discutido da cidade. 

Tinha fama de ateu, mas, na verdade, Abrenuncio era judeu, fato que a Igreja Católica 

rotulava de heresia. Foi ele o primeiro médico a examinar Sierva María após seu pai, o 

marquês de Casalduero, começar a acreditar que ela estivesse contaminada pelo vírus rábico. 

Em seu diagnóstico, Abrenuncio afirma que a menina não tinha sido contaminada pelo 

Rhabdoviridae, uma vez que ela gozava de perfeita saúde:  

 
Las evidencias de su buena salud estaban a la vista, pues a pesar de su aire 
desvalido tenía un cuerpo harmonioso, cubierto de un vello dorado, casi 
invisible, y con los primeros retoños de una floración feliz. Tenía los dientes 
perfectos, los ojos clarividentes, los pies reposados, las manos sabias, y cada 
hebra de su cabello era el preludio de una larga vida. Contestó de buén 
ánimo y con mucho dominio el interrogatorio insidioso, y había que 
conocerla demasiado para descobrir que ninguna respuesta era verdad. Sólo 
se puso tensa cuando el médico encontró la cicatriz ínfima en el tobillo. 
(MÁRQUEZ, 2007, p. 40) 

 

Para tranquilizar o marquês de Casalduero, Abrenuncio afirma que Sierva María não 

corria o risco de contrair a doença, pois havia dúvidas sobre a origem da ferida na perna da 

menina que todos associavam ao ataque do cão, mas ninguém se lembrava de que, em algum 

momento, a ferida tivesse sangrado.  

No entanto, alguns dias após a última visita de Abrenuncio, uma escrava da casa, 

Caridad del Cobre, acordou o marquês com uma notícia terrível: “Mi pobre niña, señor, ya se 

está volvendo perro” (MÁRQUEZ, 2007, p. 61). Abrenuncio é chamado às pressas, e 

desmente a superstição popular de que as pessoas atacadas por cães raivosos, além de 
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contraírem a raiva, começavam a se transformar em cães. O médico constatou que Sierva 

María tinha febre, mas não apresentava nenhum sintoma associado ao vírus rábico. Seu 

conselho era esperar, acrescentando, entretanto, que uma mordida de cachorro, com raiva ou 

sem raiva, não preservava contra nada e, sendo assim, a menina não estava a salvo.  

García Márquez inscreve na narrativa, pela voz do narrador, seu discurso crítico 

contra a Inquisição:  

 
El marqués no se confió a Dios, sino a todo el que le diera alguna esperanza. 
En la ciudad había otros tres médicos graduados, seis boticarios, once 
barberos sangradores y un número incontable de curandeiros y dómines en 
mesteres de hechicería, a pesar de que la Inquisición había condenado a mil 
trescientos a distintas penas en los últimos cincuenta años, y ejecutado a siete 
en la hoguera. (MÁRQUEZ, 2007, p. 62)  

 

O marquês de Casalduero tenta ajudar a filha apelando para todos os meios 

disponíveis na cidade, mas todas as tentativas foram bastante agressivas, deixando Sierva 

María pior do que já estava:  

 
Un médico joven de Salamanca le abrió a Sierva María la herida selada y le 
puso unas cataplasmas cáusticas para extraer los humores rancios. Otro 
intentó lo mismo con sanguijuelas en la espalda. Un barbero sangrador le 
lavó la herida con la orina de ella misma y otro se la hizo beber. Al cabo de 
dos semanas había soportado dos banhos de hierbas y dos lavativas 
emolientes por día, y ella había llegado al borde de la agonía con pócimas de 
estibio natural y otros filtros mortales. […] Había pasado por todo: vértigos, 
convulsiones, espasmos, delirios, solturas de vientre y de vejiga, y se 
revolcaba por los suelos aullando de dolor y de furia. Hasta los curanderos 
más audaces la abandonaron a su suerte, convencidos de que estaba loca, o 
poseída por los demonios. El marqués había perdido toda ilusión cuando 
apareció Sagunta con la llave de san Huberto. Fue el final. Sagunta se 
desnudó de sus sábanas y se embadurnó de unturas de indios para resfregar 
su cuerpo con el de la niña desnuda. Ésta se resistió de pies y manos, a pesar 
de su debilidad extrema, y Sagunta la sometió por la fuerza. (MÁRQUEZ, 
2007, p. 62-3)  

 

O bispo Don Toribio de Cáceres y Virtudes afirmava ao marquês que a menina era 

vítima de possessão demoníaca: “Es un secreto a gritos que tu pobre niña rueda por los suelos 

presa de convulsiones obscenas y ladrando en jerga de idólatras. ¿No son síntomas 

inequívocos de una posesión demoníaca?” (MÁRQUEZ, 2007, p. 67). E acrescenta: “’Digan 

lo que digan los médicos’, dijo, ‘la rabia en los humanos suele ser una de las tantas artimanhas 

del Enemigo’” (MÁRQUEZ, 2007, p. 69). O bispo afirma que o corpo de Sierva María estava 

perdido, mas que Deus havia dado meios para salvar a sua alma, e convence o marquês a 
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internar sua filha no Convento de Santa Clara para que se pudessem exorcizar os demônios 

que se apossaram do corpo da menina.  

No Convento, Sierva María convive com a ignorância e intolerância das freiras, as 

Imãs Clarissas. A abadessa do Convento, Josefa Miranda, a considera um estorvo, pois além 

de se tratar de uma endemoniada, a menina fora enviada ao Convento a pedido do bispo, 

contra quem mantinha uma antiga desavença: 

 
Su rencor contra el episcopado local había empezado casi cien años antes de 
su nacimiento. La causa primera, como en los grandes pleitos de la historia, 
fue una divergencia mínima por assuntos de dinero y jurisdicción entre las 
clarissas y el bispo franciscano. Ante la intransigência de éste, las monjas 
obtuvieron el apoyo del gobierno civil, y ése fue el principio de una guerra 
que en algún momento llegó a ser de todos contra todos. (MÁRQUEZ, 2007, 
p. 79) 

 

Sendo assim, sua reação, ao saber que havia chegado a seu Convento uma marquesa 

endemoniada a mando do bispo, era previsível. O que ela sentia por Sierva María, antes de 

qualquer coisa, era repúdio, uma vez que, no Convento, a menina não estaria sob seu domínio, 

mas sob o de Don Toribio.  

A linha que separa uma provável dissimulação comportamental de Sierva María das 

manifestações de possessão, possível sob a ótica do discurso religioso, é muito tênue. A 

discriminação e a intolerância religiosa que Sierva María vai sofrer no Convento de Santa 

Clara revelam o embate entre o ethos cultural ocidental e o afro-americano crioulo. Para o 

médico Abrenuncio de Sa Pereira Cao, era inadmissível que um pai pudesse submeter a filha 

aos castigos do exorcismo, pois tal prática em nada se diferenciava das feitiçarias dos negros: 

“Y peor aún, porque los negros no pasan de sacrificar gallos a sus dioses, mientras que el 

Santo Oficio se complace descuartizando inocentes en el potro o asándolos vivos en 

espectáculo público” (MÁRQUEZ, 2007, p. 86). Abrenuncio acredita que matá-la é mais 

cristão que enterrá-la viva. Sintomaticamente, o pátio do convento se chama “pavilhão das 

enterradas vivas”.  

O exorcismo da menina fica a cargo de um padre bibliotecário de trinta e seis anos, 

Cayetano Alcino del Espíritu Santo Delaura y Escudero, que se apaixona por ela, iniciando-se 

uma relação afetiva que permitia momentos de felicidade a Sierva María. Braço direito do 

bispo, Delaura concorda com Don Toribio que o corpo da menina não tinha salvação, mas 

acredita também que Deus deu a eles meios para salvarem sua alma. Assim, o Marquês de 

Casalduero, pai de Sierva María se convence de que deveria internar sua filha no Convento de 
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Santa Clara, fazendo isso no dia seguinte: “Fue en la última celda de ese rincón de olvido 

donde encerraron a Sierva María, a los noventa y tres días de ser mordida por el perro y sin 

ningún síntoma de la rabia” (MÁRQUEZ, 2007, p. 76 -7).  

A internação da menina atende à exigência da Inquisição, uma vez que a acusação de 

possessão demoníaca e o possível sucesso do exorcismo serviam de legitimação do discurso 

religioso da Igreja Católica. Em Os condenados da terra, Frantz Fanon escreve que a Igreja 

das colônias não chamava os colonizados para a religião, mas sim para o “caminho do branco, 

do amo, do opressor” (FANON, 1961, p. 38), uma vez que a Igreja era uma instituição de 

brancos a serviço da empresa colonilista européia. Ao pretender salvar a alma de Sierva 

María, o que o bispo realmente quer é colonizar a menina e usá-la como exemplo para 

demonologizar as práticas culturais dos negros assimiladas por ela na convivência da senzala.  

Chegando ao Convento de Santa Clara, o padre Delaura se perturba com o canto dos 

galos. A abadessa tenta persuadi-lo de que o Convento está envolvido por uma aura 

demoníaca, dizendo que, apesar de parecer haver mais de cem galos, eles são apenas seis. E 

acrescenta, referindo-se a Sierva María como um presente envenenado: “‘Además, un cerdo 

habló y una cabra parió trillizos’. Y agregó con ahínco: ‘Todo anda así desde que su obispo 

nos hizo el favor de mandarnos este regalo emponzoñado’” (MÁRQUEZ, 2007, p. 94). O 

jardim do Convento também o alarmou por estar florindo com tanto ímpeto que parecia ser 

um fenômeno contra a natureza. Para a abadessa tais acontecimentos não eram normais, pois, 

segundo ela, as flores tinham tamanhos e cores irreais e odores insuportáveis, além de todo o 

cotidiano ter algo de sobrenatural.  

Cayetano Delaura é o único personagem do romance a perceber que a acusação de 

possessão feita pela Igreja à menina ocorreu graças à intolerância da instituição religiosa para 

com o comportamento negro e afro-religioso da personagem. Ao conhecer o Convento, o 

padre reconhece o preconceito que se inscreve no comportamento fanático da abadessa:  

 
A Delaura, en cambio, lo único que le llamó la atención fue el alboroto de 
los gallos. / “No son sino seis pero cantan como ciento”, dijo la abadesa. […] 
“No hemos dicho que la niña esté poseída”, dijo, “sino que hay motivos para 
suponerlo”. / “Lo que estamos viendo habla por sí”, dijo la abadesa. / “Tenga 
cuidado”, dijo Delaura. “A veces atribuimos al demonio ciertas cosas que no 
entendemos, sin pensar que pueden ser cosas que no entendemos de Dios”. / 
“Santo Tomás lo dijo y a él me atengo”, dijo la abadesa: “A los demonios no 
hay que creerles ni cuando dicen la verdad”. (MÁRQUEZ, 2007, p. 95) 
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Ao abrir a porta da cela de Sierva María, Delaura a vê deitada na cama de pedra sem 

colchão. A menina parecia morta, mas seus olhos tinham a luz do mar. Um temor se apoderou 

de seu corpo e ficou ensopado por um suor gelado. Fechou os olhos e rezou em voz baixa com 

todo o peso de sua fé, depois disse para a abadessa: “Aunque no estuviera poseída por ningún 

demonio”, dijo, “esta pobre criatura tiene aquí el ambiente más propicio para estarlo” 

(MÁRQUEZ, 2007, p. 96).  

Ao conhecer Sierva María, Delaura não reconhece os sinais da possessão demoníaca 

e encanta-se pela menina frágil e assustada. Apesar de sua religiosidade, Delaura demonstra, 

em diálogos com outros personagens, que tem uma postura diversa daquela defendida por 

seus pares ante a acusação de possessão demoníaca sofrida por Sierva María. Essa postura se 

define ao ler as Atas do Convento, nas quais as Clarissas relatavam o comportamento de 

Sierva María. Tais informações eram escritas com o consentimento da abadessa, por isso 

Delaura interroga seu comportamento por permitir os relatos absurdos que constavam das 

Atas. Em conversa com o bispo, o padre diz acreditar que a menina não está possessa, mas 

apenas aterrorizada. O bispo pergunta se ele havia lido as Atas: 

 
Sí, Delaura las había estudiado a fondo, y eran más útiles para conocer la 
mentalidad de la abadesa que el estado de Sierva María. Habían exorcizado 
los lugares donde la niña estuvo en la mañana de su ingreso, y cuanto había 
tocado. A quienes estuvieran en contato con ella los habían sometido a 
abstinencias y depuraciones. La novicia que le robó el anillo el primer día 
fue condenada a trabajos forzados en el huerto. Decían que la niña se había 
complacido descuartizando un chivo que degolló con sus manos, y se comió 
con las criadillas y los ojos aliñados como fuego vivo. Hacía gala de un don 
de lenguas que le permitía entenderse con los africanos de cualquier nación, 
mejor que ellos mismos entre sí, o con las bestias de cualquier pelaje. Al día 
siguiente de su llegada, las once guacamayas cautivas que adornaban el 
jardín desde hacia veinte años amanecieron muertas sin causa. Había 
fascinado la servidumbre con canciones demoníacas que cantaba con voces 
distintas de la suya. Cuando supo que la abadesa la buscaba, se hizo invisible 
sólo para ella. (MÁRQUEZ, 2007, p. 107)  

 

O comportamento de Sierva María, adquirido após anos de convívio com os escravos 

de sua casa, é demonologizado no Convento de Santa Clara. Delaura contesta as Atas 

conventuais por saber que elas não comprovam a possessão e por desconfiar das palavras da 

abadessa, carregadas de exageros e preconceitos. Para ele, a possessa era a abadessa: “Si 

alguién está poseído por todos los demonios es Josefa Miranda. [...] Demonios de rencor, de 

intolerancia, de imbecilidad. ¡Es detestable!” (MÁRQUEZ, 2007, p. 111). Os demônios 
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citados por Delaura são os outros demônios mencionados no título do romance. E são esses 

demônios, além do amor proibido, também considerado pelo autor como um demônio, os 

causadores da morte prematura de Sierva María. 

Na voz narrativa do padre Delaura denuncia-se o preconceito contra o ethos negro, 

manifesto na menina: “lo que nos parece demoníaco son las costumbres de los negros, que la 

niña ha aprendido por el abandono en que la tuvieron sus padres” (MÁRQUEZ, 2007, p. 107-

08). Antes de conhecê-la, Delaura havia sonhado com ela. O bispo percebeu que o padre 

ficara atordoado o dia todo, sem prestar atenção na leitura que fazia e perguntou o que estava 

acontecendo: 
“Soñé con ella”. / Cómo pudiste soñar con una persona que nunca has 
visto?”, le preguntó el obispo. / “Era una marquesita criolla de doce años, 
con una cabellera que arrastraba como la capa de una reina”, dijo. “Cómo 
podía ser outra?”/ Era muy simple. Delaura había soñado que Sierva María 
estaba sentada frente a la ventana de un campo nevado, arrancando y 
comiéndose una por una las uvas de um racimo que tenía en el regazo. Cada 
uva que arrancaba retoñaba enseguida en el racimo. En el sueño era evidente 
que la niña llevaba muchos años frente a aquella ventana infinita tratando de 
terminar el racimo, y que no tenía prisa, porque sabía que en la última uva 
estaba la muerte. (MÁRQUEZ, 2007, p. 89) 

 

Don Toríbio, que tinha muito respeito pelo trabalho do padre Delaura e afeto por sua 

pessoa, ao tentar decifrar os enigmas de seu sonho, percebeu que Sierva María não era apenas 

uma possessa a ser exorcizada: “Fue así como Cayetano Alcino del Espíritu Santo Delaura y 

Escudero, a los treinta y seis años cumplidos, entró en la vida de Sierva María y en la historia 

de la ciudad” (MÁRQUEZ, 2007, p. 91). 

Após o primeiro contato com Sierva María, Delaura volta perturbado para a Igreja. 

Ele não tornaria a se reunir com os amigos para torneios escolásticos, concursos literários e 

saraus de músicas. A paixão se reduziu a entender as astúcias do demônio, dedicando-se a 

leituras e meditações. Já diante de Sierva María pela segunda vez, ele tenta se aproximar dela 

sendo gentil e sincero. Prova da comida oferecida no Convento para o almoço, e diz que 

Sierva María tem razão em recusá-la, pois é intragável, libertando-a em seguida das correias 

que prendiam seus pés:  

 
La niña flexionó los dedos varias veces para sentir que aún eran suyos y 
estiró los pies entumidos por las amarras. Entonces miró a Delaura por 
primera vez, ló pesó, ló midió, y se le fue encima con un salto certero de 
animal de presa. La guardiana ayudó a someterla y a amarrarla. Antes de 
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salir, Delaura sacó del bolsillo un rosario de sándalo y se ló colgó a Sierva 
María encima de sus collares de santería. (MÁRQUEZ, 2007, p. 100)  

 

Após tantos sofrimentos causados à personagem é possível compreender sua reação agressiva. 

Ela não sabia quem era o padre e nem o que ele queria.  

Depois de um terceiro encontro com Sierva María, Delaura teve sucesso em uma 

singela aproximação, e foi embora do Convento “enardecido por la revelación de que algo 

inmenso e irreparable había empezado a ocurrir em su vida” (MÁRQUEZ, 2007, p. 102). 

Seria o amor? O narrador relata as horas seguintes a esse encontro do padre com a 

“endemoniada”:  

 
Durante la cena leyó al obispo con un ánimo nuevo. Lo acompañó en las 
oraciones de la noche, como siempre, y mantuvo los ojos cerrados para 
pensar mejor en Sierva María mientras rezaba. Se retiró a la biblioteca más 
temprano que de costumbre, pensando en ella, y cuanto más pensaba más le 
crecían las ansias de pensar. Repitió en voz alta los sonetos de Garcilaso, 
asustado por la sospecha de que en cada verso había una premonición cifrada 
que tenía algo que ver con su vida. No logró dormir. Al alba se dobló sobre 
el escritorio con la frente apoyada en el libro que no leyó. Desde el fondo del 
sueño oyó los tres nocturnos de los matines del nuevo día en el santuário 
vecino. “Dios te salve María de Todos los Ángeles”. Dijo dormido. Su 
propria voz lo despertó de pronto, y vió a Sierva María con la bata de reclusa 
y la cabellera a fuego vivo sobre los ombros, que tiró el clavel viejo y puso 
un ramo de gardenias recién nacidas en el florero del mesón. Delaura, con 
Garcilaso, le dijo de voz ardiente: “Por vos nací, por vos tengo la vida, por 
vos he de morir y por vos muero”. Sierva María sonrió sin mirarlo. Él cerró 
los ojos para estar seguro de que no era un engaño de las sombras. La visión 
se había desvanecido cuando los abrió, pero la biblioteca estaba saturada por 
el rastro de sus gardenias. (MÁRQUEZ, 2007. p. 103)  

 

O relato sobre o ramo de gardênias depositado em uma jarra da biblioteca e o “rastro” de seu 

perfume, após a visão ou sonho, é um exemplo do real maravilhoso presente no romance. Há 

um transpor de fronteiras entre o real e o irreal. O sonho é usado para explicar experiências 

inverossímeis. Seria ou não um sonho? Há uma indagação sobre os limites entre o sonho e o 

real.  

Durante o eclipse solar, ao assisti-lo na companhia do bispo, Cayetano Delaura diz 

acreditar que Sierva María não estava possessa:  

 
“Com mis respetos, padre mío”, dijo, “no creo que esa criatura esté poseída”. 
/ Esta vez el obispo se alarmó de veras. / “¿Por qué lo dices?” / “Creo que 
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sólo está aterrorizada”, dijo Delaura. / “Tenemos pruebas a manta de Dios”, 
dijo el obispo. “¿O es que no lees las actas?” / [...] “Sin embargo”, dijo 
Delaura, “creo que lo que nos parece demoníaco son las costumbres de los 
negros, que la niña há aprendido por el abandono que la tuvieron sus 
padres”. / “¡Cuidado!”, lo alertó el obispo. “El Enemigo se vale mejor de 
nuestra inteligencia que de nuestros yerros”. / “Pero mejor regalo para él 
sería que exorcizáramos una criatura sana”, dijo Delaura. / El obispo se 
encrespó. / “¿Debo entender que estás en rebeldía?” / “Debe entender que 
mantengo mis dudas, padre mío”, dijo Delaura. “Pero obedezco con toda 
humildad”. (MÁRQUEZ, 2007, p. 107-8) 

 

Esse embate entre o bispo e o padre mostra o extremismo de um e a tolerância do outro. 

Delaura não estava indo contra os dogmas da Igreja, mas também não usava das 

interpretações do Santo Ofício. Talvez o bispo também não acreditasse nos demônios, mas 

precisava sustentar essa crença para manter a sociedade colonial sob os domínios da Igreja. E 

mesmo sabendo que o bispo estava errado, pois não acreditava na possessão, Delaura obedece 

a ele, por ser fiel aos desígnios da Igreja. Segundo o filólogo cubano Rogelio Rodríguez 

Coronel: 

 
Queda explícito, en síntesis, que las manifestaciones ‘de carácter africano’ 
(precisamente las religiosas y las danzarinas, íntimamente relacionadas y 
privilegiadas en ese mundo) eran contrarias a la ‘civilización’ y a las ‘buenas 
costumbres’, representada por la clase dominante, blanca, eurocidental y 
católica. (CORONEL, 1993, p. 49) 

           

O vice-rei da Espanha, que se hospedara no Convento a convite da abadessa, quis 

ajudar a Sierva María. Chamou os médicos que conhecia e em quem confiava. Todos fizeram 

o mesmo diagnóstico que o médico Abrenuncio: a menina não corria mais o risco de contrair 

a raiva devido ao tempo decorrido após o ataque do cão. Entretanto, nenhum deles ousou 

dizer que ela não estava possessa. Sendo assim, não havia autoridade que a livrasse do 

Convento. Em uma última tentativa, o marquês de Casalduero pede a Delaura que converse 

com Abrenuncio, pois acreditava ser o médico a única pessoa que poderia ajudá-lo, 

considerando que, desde o início, ele afirmava que Sierva María estava bem, e somente ele 

saberia explicar acerca da saúde da filha. Na conversa entre o médico e o padre, Márquez 

exercita seu discurso crítico no embate entre os discursos científico e religioso, 

desconstruindo os dogmas da Igreja:  

 
El médico hizo una exposición inteligente y erudita de la ciência médica 
para impedirlos. Dió ejemplos lamentables de cómo se la había confundido 
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desde siempre con la posesión demoníaca, al igual que ciertas formas de 
locura e otros trastornos del espíritu. En cuanto a Sierva María, al cabo de 
tantas semanas no parecía probable que la contrajera. El único riesgo 
vigente, concluyó Abrenuncio, era que muriera como tantos otros por la 
crueldad de los exorcismos. La última frase le pareció a Delaura una 
exageración propia de la medicina medieval, pero no la discutió, porque 
servía bien a sus indicios  teológicos de que la niña no estaba poseída. Dijo 
que los tres idiomas africanos de Sierva María, tan diferentes del espanhol y 
portugués, no tenían ni mucho menos la carga satánica que les atribuían en el 
convento. Había numerosos testimonios de que tenía una fuerza física 
notable, pero no había ninguno de que fuera un poder sobrenatural. Tampoco 
se le había probado ningún acto de levitación o adivinación del futuro, dos 
los fenómenos que por cierto servían también como pruebas secundarias de 
santidad. Sin embargo, Delaura había procurado el apoyo de confrades 
insignes, y aun de otras comunidades, y ninguno se había atrevido a 
pronunciarse contra las actas del convento ni a contrariar la credulidad 
popular. Pero era consciente de que ni sus critrerios ni los de Abrenuncio 
convencerían a nadie, y mucho menos los dos juntos. (MÁRQUEZ, 2007, p. 
133-34) 

 
 

Na metáfora literária, o médico Abrenuncio representa o logos científico e racional. 

Ele alerta Delaura sobre o discurso que caracteriza o senso comum, no qual muitas 

manifestações de histeria e esquizofrenia eram definidas como possessão demoníaca. Sierva 

María não apresentava transtornos histéricos ou esquizofrênicos, mas não deixava de correr 

risco de vida devido à crueldade dos exorcismos, incluindo-se neles o ritual praticado pelos 

curandeiros, antes de sua ida para o Convento. Apesar de achar que a preocupação de 

Abrenuncio é um exagero, Delaura não intervém, pois sabe que precisa de seus argumentos 

para provar que a menina não estava possessa. Segundo as crenças da Igreja Católica, Sierva 

María não estava realmente endemoniada, visto que não falava idiomas estranhos que não 

soubesse antes da acusação. Sierva María havia aprendido na senzala, junto dos escravos, os 

idiomas negros que falava, e essas línguas não possuíam uma carga satânica. Entretanto, a 

Igreja precisava de uma endemoniada para provar a legitimação de seu discurso. Manter uma 

inocente presa no Convento devido a uma acusação falsa não era um inconveniente, mas, ao 

contrário, o sucesso de seu exorcismo era uma boa propaganda para a Igreja. Sobre os 

sintomas da possessão, muitos haviam notado que a menina era dona de uma força física 

diferente das moças de sua idade, no entanto, isso ainda não era suficiente para provar que se 

tratava de uma força sobrenatural. Além disso, não haviam visto se Sierva María levitava ou 

fazia alguma previsão do futuro, ambos considerados sintomas da possessão demoníaca. 

Delaura havia buscado ajuda de outros padres, mas nenhum tinha a coragem de contrariar as 

insanidades descritas nas Atas. Delaura e Abrenuncio juntos não podiam fazer nada por 

Sierva María, pois, mesmo se unindo, estavam sozinhos naquela luta. 
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Delaura, encarregado do exorcismo de Sierva María, nunca chegou a exorcizá-la. 

Todas as suas visitas foram para ver a menina sempre que sentia saudades. Em uma das 

visitas, Sierva María põe o padre à prova, perguntando a ele sobre a marca de uma mordida 

em uma de suas mãos. Autora ela própria da mordida, seu comportamento é dissimulado, 

mas, apesar disso, ele responde que fora uma cadela raivosa com uma cabeleira de um metro. 

A menina sabia que ele se referia a ela e pediu para ver a ferida. Ao ver o que fez, diz: “Soy 

más mala que la peste” (MÁRQUEZ, 2007, p. 102). Sierva María queria testá-lo, e Delaura 

sabia disso, mas, mesmo assim, cada vez mais se encanta por ela. Suas visitas eram 

frequentes. Perturbado com a paixão que sentia por Sierva María, Delaura volta ao Convento 

no mesmo dia em que conversara com Abrenuncio. A menina se defende de seu assédio em 

uma passagem na qual se observa a forte presença do realismo maravilhoso de Gabriel García 

Márquez: 

 
“Déjame”, dijo ella. “No me toque”. Él no le hizo caso, y la niña le soltó una 
ráfaga de escupitajos en la cara. Él se mantuvo firme, y le ofreció la otra 
mejilla. Sierva María siguió escupiéndolo. Él volvió a cambiar la mejilla, 
embriagado por la vaharada de placer prohibido que le subió de las entrañas. 
Cerró los ojos y rezó con el alma mientras ella seguía escupiéndolo, más 
feroz cuanto más gozaba él, hasta que se dió cuenta de la inutilidad de su 
rabia. Entonces Delaura asistió al espectáculo pavoroso de una verdadera 
energúmena. La cabellera de Sierva María se encrespó con vida propia como 
las serpientes de la Medusa, y de la boca salió una baba verde y un sartal de 
improperios en lenguas de idólatras. Delaura blandió su crucifijo, lo acercó a 
la cara de ella, y gritó aterrado: “Sal de ahí, quienquiera que seas, bestia de 
los infiernos”. (MÁRQUEZ, 2007, p. 135-36) 

 

Perplexo com o que vê, Delaura volta para a igreja, fechando-se em um cômodo onde não 

seria incomodado. Lá, ele retira de sua mala objetos de Sierva María que o marquês de 

Casalduero havia pedido que entregasse à filha. O padre observa cada um dos objetos e sente 

seu corpo arder. Até que não suporta mais o que sente e começa a se autoflagelar com ódio 

insaciável e sem trégua. Ao perceber o olhar assustado do bispo, diz apenas: “Es el demonio, 

padre mio, [...]. El más terrible de todos” (MÁRQUEZ, 2007, p. 137).  Esta frase nos remete 

ao título do romance, que classifica o amor como um demônio, dentre outros demônios 

existentes. É interessante destacar a ambiguidade da frase proferida por Delaura, uma vez que 

ele é encarregado de exorcizar os demônios de Sierva María. De que demônio ele falava? Do 

amor? Ou dos demônios presentes (e haveria algum?) no corpo da menina? Esse demônio não 
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se define claramente no romance, permanecendo o leitor com a dúvida entre o sublime do 

amor e sua perdição.  

Após descobrir a relação de Delaura com Sierva María, o bispo se vê obrigado a 

afastar Delaura da menina. Punindo-o pela transgressão praticada, Don Toribio encarrega o 

padre de servir como enfermeiro dos leprosos do Hospital do Amor de Deus, uma vez que ele 

não poderia mais se encarregar do exorcismo: 

 
El obispo lo llamó a capítulo en su oficina y escuchó sin contemplaciones su 
confesión descarnada y completa, consciente de que no estaba oficiando un 
sacramento sino una diligencia judicial. La única debilidad que tuvo con él 
fue mantener en secreto su verdadera falta, pero lo despojó de sus 
encomiendas y privilegios sin ninguna explicación pública, y lo mandó a 
servir de enfermero de leprosos en el hospital del Amor di Dios. Él suplicó el 
consuelo de decir la misa de cinco para los leprosos, y el obispo se lo 
concedió. Se arrodilló con una sensación de alivio profundo, y rezaron juntos 
un Padre Nuestro. El obispo lo bendijo y lo ayudó a incorporarse. 
(MÁRQUEZ, 2007, p. 139) 

 
 

Cayetano Delaura passa a servir como enfermeiro dos leprosos do Hospital do Amor 

de Deus, local onde o médico e o padre se encontram já no final do romance e têm um 

segundo diálogo, no qual se exercita, mais uma vez, o embate do discurso científico contra o 

discurso religioso. Nessa sequência narrativa, Abrenuncio se mostra menos esclarecido do que 

parecia, além de revelar um comportamento moralista:  

 
El martes, cuando Abrenuncio entró en su cubículo del hospital encontró a 
Delaura destruido por las vigilias mortales. Le contó todo, desde los motivos 
reales de su castigo hasta las noches de amor en la celda. Abrenuncio se 
quedó perplejo. “Me hubiera imaginado cualquier cosa de usted, menos estos 
extremos de demencia”. (MÁRQUEZ, 2007, p. 166) 

 

O médico tanto poderia se referir ao voto de castidade ao qual o padre Delaura estava 

obrigado, quanto ao fato de Delaura ter se envolvido com sua jovem paciente. Na narrativa, 

Abrenuncio diz a Delaura que, na cidade, se comentava que ele havia “abusado” de Sierva 

María, e, perguntando a Delaura se não temia ser condenado, acrescenta: “Y ahora veo que 

desde el punto de vista de un cristiano no le falta razón” (MÁRQUEZ, 2007, p. 167). O padre, 

extasiado pelo amor, não se dá conta do risco que corre e diz que acredita já estar condenado, 

mas não pelo Espírito Santo, pois sempre acreditou que este leva em conta mais o amor que a 

fé. Abrenuncio ouve as declarações de Delaura admirado: 
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Abrenuncio no pudo ocultar la admiración que  le causaba aquel hombre 
recién liberado de las servidumbres de la razón. Pero no le hizo promesas 
falsas, y menos cuando estaba de por medio el Santo Oficio. “Ustedes tienen 
una religión de la muerte que les infunde el valor y la dicha para 
enfrentarla”, le dijo. “Yo no: creo que lo único esencial  es estar vivo”. 
(MÁRQUEZ, 2007, p. 167) 

 

Viver bem com suas escolhas era, para Abrenuncio, mais importante que ter uma 

vida regulada pelos dogmas da Igreja para atingir a felicidade e a paz somente após a morte, 

conforme se apreende do discurso religioso, segundo o qual a recompensa por uma vida 

correta é o descanso eterno no paraíso. Por mais compreensivo que fosse Abrenuncio, isso 

não era suficiente para que ele fechasse os olhos às acusações de abuso que Delaura sofria da 

sociedade local. 

O exorcismo de Sierva María é assumido pelo bispo don Toribio de Cáceres y 

Virtudes. Mesmo não gozando de boa saúde, ele assume as sessões com mão de ferro para ter 

certeza de que o ritual seria cumprido como desejava. As sessões duraram três dias. Já havia 

uma semana que Sierva María não se alimentava. Apesar de enfraquecida, a menina 

conseguiu soltar uma perna das amarras que a prendiam, golpeando o bispo até fazê-lo cair. 

As freiras entenderam que ela poderia se soltar por já ter emagrecido a ponto de as amarras 

estarem frouxas o suficiente para não prendê-la. O escândalo foi tão grande que o Poder 

Eclesiástico aconselhou ao bispo a interromper as sessões, mas ele se negou. Sierva María, 

completamente sozinha, nunca pode entender o que aconteceu com Cayetano Delaura nem por 

que ele nunca voltou para buscá-la ou para vê-la em suas noites insaciáveis: 

 
El 29 de mayo, sin alientos para más, volvió a soñar con la ventana de un 
campo nevado, donde Cayetano Delaura no estava ni volverá a estar nunca. 
Tenía en el regazo un racimo de uvas doradas que volvían a retoñar tan 
pronto como se las comía. Pero esta vez no las arrancaba una por una, sino 
de dos en dos, sin respirar apenas por las ansias de ganarle al racimo hasta la 
última uva. La guardiana que entró a prepararla para la sexta sesión de 
exorcismo la encontró muerta de amor en la cama con los ojos radiantes y la 
piel de recién nacida. Los troncos de los cabellos le brotaban como burbujas 
en el cráneo rapado, y se les veía crecer. (MÁRQUEZ, 2007, p. 169)  

 

Não podendo mais entrar no Convento, por já não se encarregar do exorcismo de 

Sierva María, Delaura passa a entrar por uma passagem secreta. Ele se esgueirava pelo túnel 

por onde, há muitos anos, a população abastecia o Convento durante o Cessatio a Divinis. Ela 
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passa então a permitir que ele a visite, já que sabe que ele não é mais encarregado de seu 

exorcismo. Cayetano Delaura levava doces a pedido dela, e declamava poemas de Garcilaso 

de la Vega, até que um dia se declara:  

 
Le confesó que no tenía un instante sin pensar en ella, que cuando comía e 
bebía tenía el sabor de ella, que la vida era ella a toda hora y en todas partes, 
como sólo Dios tenía el derecho y el poder de serlo, y que el gozo supremo 
de su corazón sería morirse con ella. Siguió hablándole sin mirarla, con la 
misma fluidez y el calor con que recitaba, hasta que tuvo la impresión de que 
Sierva María se había dormido. Pero estaba despierta, fijos en él sus ojos de 
cierva azorada. Apenas se atrevió a preguntar: / “¿Y ahora?” / “Ahora nada”, 
dijo él. “Me basta con que lo sepas”. (MÁRQUEZ, 2007, p. 146)  

 

Nesse dia, antes de Delaura sair, Sierva María o presenteia com um colar de Odudua, como 

uma forma de protegê-lo e de mostrar uma reciprocidade do seu sentimento.   

Após a declaração de Delaura, suas visitas ao Convento ficaram cada vez mais 

frequentes e os minutos de espera se transformavam em horas de ansiedade. Continuaram a 

declamar versos de Garcilaso de la Vega um para o outro, até Delaura sentir que já tem 

liberdade para tocar Sierva María, beijando-a pela primeira vez: 

 
Entonces la besó en los labios por primera vez. El cuerpo de Sierva María se 
estremeció con un quejido, soltó una tênue brisa de mar y se abandonó a su 
suerte. Él se paseó por su piel con la yema de los dedos, sin tocarla apenas, y 
vivió por primera vez el prodigio de sentirse en outro cuerpo. Una voz 
interior le hizo ver qué lejos había estado del diablo en sus insomnios de 
latín y griego, en los éxtasis de la fe, en los yermos de la pureza, mientras 
ella convivía con todas las potencias del amor libre en las barracas de los 
esclavos. Se dejó guiar por ella, tateando en las tinieblas, pero se arrepintió 
en el último instante y se desbarrancó en un cataclismo moral. Permaneció 
bocarriba con los ojos cerrados. Sierva María se asustó de su silencio y su 
quietud de muerte, y lo tocó con un dedo. / “¿Qué le pasa?”, le preguntó. / 
“Déjame ahora”, murmuró él. “Estoy rezando”. (MÁRQUEZ, 2007, p. 147-
48)  

 

Revela-se nessa sequência narrativa a transgressão do celibato: “y vivió por primera vez el 

prodigio de sentirse en otro cuerpo” (p. 148), a que se segue o sentimento de culpa de 

Delaura. Entretanto, na mesma página informa-se ao leitor pela voz do narrador que eles se 

mantêm virgens:  
Se esgotabam a besos, declamaban llorando a lágrima viva versos de 
enamorados, se cantaban al oído, se ravolcaban en cenegales de deseo hasta 
el limite de sus fuerzas: exhuaustos pero vírgenes. Pues el había decidido 
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mantener su voto hasta recibir el sacramento, y ella lo compartió. 
(MÁRQUEZ, 2007, p. 148)  

 

Nos remansos da paixão, os dois começaram a desfrutar também dos tédios do amor 

cotidiano. Sierva María varria sua cela como se estivesse à espera do marido que chegaria 

mais tarde. Ele a ensinava a ler e a escrever e a iniciava no culto da poesia e na adoração do 

Espírito Santo, tudo isso à espera do dia em que seriam felizes para sempre.   

Cayetano Delaura viu Sierva María somente mais uma vez após chegarem a esse 

estágio da rotina amorosa, pois já se iniciara o processo do exorcismo da menina assumido 

por Don Toribio. Chegando à cela, ele a vê desprotegida, em camisa de força, com a cabeça 

raspada e lhe entrega o colar de Odudua para que ela possa ter a proteção ao menos de um 

orixá. Sierva María tenta resistir às sessões, mas suas forças se esgotam. Delaura ainda diz 

que volta no dia seguinte, mas não consegue, pois, como uma outra prisioneira do Convento 

havia fugido, descobriram a passagem secreta e a fecharam.  

Louco de saudades de Sierva María, Delaura entra no Convento à procura dela, mas 

não a encontra, pois a haviam mudado de cela. Surpreendido pelas freiras do Convento de 

Santa Clara, não havia mais meios de o bispo proteger o padre e esconder seus sentimentos: 

 
Cayetano llegó al final de sus fuerzas. Fue puesto a disposición del Santo 
Oficio, y condenado  en un juicio de plaza pública que arrojó sobre él 
sospechas de herejía y provocó disturbios populares y controversias en el 
seno de la Iglesia. Por una gracia especial cumplió la condena como 
enfermero en el hospital del Amor de Dios, donde vivió muchos años en 
contubernio con sus enfermos, comiendo y durmiendo con ellos por los 
suelos, y lavándose en sus artesas aun con aguas usadas, pero no consiguió 
su anhelo confesado de contraer la lepra. (MÁRQUEZ, 2007, p. 168) 

 

Quando uma das Irmãs Clarissas vai buscar a menina para a sexta sessão de 

exorcismo, Sierva María é encontrada em sua cela, morta de amor, segundo o narrador. Esse 

fim marca a tentativa de suicídio de Delaura. Com a morte de Sierva María, sem vontade de 

viver, ele se vê sem motivos para continuar sua luta e passa a viver em total promiscuidade 

junto dos leprosos, na esperança de contrair a doença e morrer mais cedo que o esperado. 

Sobre o suicídio, Yves de La Taille, baseado no pensamento de Durkheim, escreve: 

 
Suas pesquisas mostraram que se observam mais casos de suicídio em 
situações em que os indivíduos se encontram privados dos benefícios da 
coesão social, privados, portanto, de referências comunitárias que deem 
sentido a seus esforços para viver, do que em situações de dificuldades 
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materiais de sobrevivência. Sublinho que é do próprio Durkheim o emprego 
da expressão “sentido a seus esforços”: o suicídio estaria assim relacionado à 
perda de sentido da vida, ao não mais se saber por que levantar de manhã, por 
que trabalhar, por que se preparar para o dia seguinte. O suicídio estaria 
relacionado, na maioria das vezes, a um vazio de sentido existencial. 
(TAILLE, 2006, p. 43)  

 

O suicídio de Delaura não chega a se concretizar, mas o narrador deixa clara a sua 

vontade de morrer e o fracasso de sua tentativa de contrair a lepra. Para John Lionel 

O’Kuinghttons Rodríguez, em Antología crítica de la literatura hispanoamericana, a vontade 

de Caetano Delaura em contrair a lepra remete ao Levítico (13,1-17), livro bíblico onde se lê 

que o leproso é um ser impuro. Durante a Idade Média o contaminado por lepra era levado ao 

leprosário e, quando andava pelas ruas, devia anunciar sua passagem com um sino. Por ser um 

castigo divino, a cura da lepra podia ser a redenção para a alma dos afetados, podendo 

alcançar assim, a pureza do espírito. Assim, contrair e se curar da lepra era uma forma de 

beatificação. No entanto, não se percebe em Delaura uma vontade de se curar, caso contraísse 

a lepra. O que ele desejava era a morte já que perdera toda a esperança de viver o amor que 

sentia por Sierva María. Yves de La Taille ecreve que Albert Camus (1973) tem razão quando 

observa que o suicídio é o problema filosófico mais importante para o homem, pois tal ato 

mostra, pela negação, que o sentido da vida é o mais urgente dos temas humanos. Sem ele, 

não se vive. O professor de Literatura Comparada da University of Illinois, Michael Palencia-

Roth, no texto Del amor y otros demonios: tragedia inquisitorial, beatificación a africana 

(S/D), acredita que Delaura teve um destino merecido, diferente de Sierva María, pois, tendo 

em vista que o padre desobedeceu a seus votos, ele mereceu o castigo dentro do contexto 

moral do romance. Já no caso de Sierva María há uma tragédia inquisitorial, pois ela não 

mereceu tal fim. Trata-se de uma menina inocente que fora considerada culpada desde o 

momento em que, atacada por um cão, é acusada de apresentar sinais de possessão 

demoníaca. O fim de Sierva María foi mais traumático, visto que ela não o provocara, mas 

fora vítima do preconceito e intolerância de uma sociedade europeizada, branca e católica que 

demonologizava a cultura negra transplantada para as Américas pela empresa escravagista 

colonial. Sierva María morre após a quinta e última sessão de exorcismo, enfrentada por ela 

com “ferocidade satânica”:  

 
Sierva María, esta vez con el cráneo rapado a navaja y la camisa de fuerza, lo 
enfrentó con una ferocidade satánica, hablando en lenguas o con aullidos de 
pájaros infernales. El segundo día se sintió un bramido inmenso de hanados 
embravecidos, la tierra tembló, y ya no fue posible pensar que Sierva María 
no estuviera a merced de todos los demonios del averno. De regreso a la 
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celda la aplicaron una lavativa de agua bendita, que era el método francés 
para expulsar los que pudieran quedar en sus entrañas. (MÁRQUEZ, 2007, 
p. 168-69)  

 

No livro O cotidiano e a história (2011), Agnes Heller, pensadora da Escola de 

Budapeste e discípula de Georg Lukács, escreve sobre a presença do preconceito no 

comportamento e pensamento cotidianos. A acusação de possessão demoníaca sofrida por 

Sierva María, por exemplo, é, segundo as considerações de Heller sobre o preconceito, um 

juízo provisório falso:  

 
É um juízo provisório que poderíamos corrigir mediante a experiência, o 
pensamento, o conhecimento e a decisão moral individual, mas que não 
corrigimos porque isso perturbaria o êxito, a “correção” evidente, ainda que 
não moral. (HELLER, 2011, p. 67-8) 

 

Conforme já foi dito, levar adiante a acusação de possessão de Sierva María era interessante 

para a Igreja, pois o sucesso do exorcismo seria uma boa propaganda para a Instituição 

Eclesiástica. Segundo Agnes Heller, esses juízos de valor que, mesmo refutados pela ciência, 

se conservam inabalados são preconceitos. Para ela, os preconceitos são produtos da vida e 

dos pensamentos cotidianos. A esperança dos iluministas de que o preconceito poderia ser 

eliminado à luz da esfera da razão é ilusória, pois “o afeto do preconceito é a fé” (HELLER, 

2011, p. 68). Em Del amor y otros demonios, somente o médico Abrenuncio e o padre 

Delaura contestam a possessão. Na fé sempre aparece o par de sentimentos amor e ódio, e o 

ódio se dirige àquilo em que não se tem fé. Esse ódio, na narrativa de Del amor y otros 

demonios, era dirigido aos negros e sua cultura.  

Quem provoca o preconceito, segundo Heller, são as integrações sociais em que 

vivem os homens e, dentro das integrações, as classes sociais. A sociedade espanhola e 

católica de Del amor y otros demonios dominava o pensamento e a opinião da população. O 

pensamento dominador vinha da Igreja. Ainda em Heller, pode-se ler que: 

 
Os preconceitos, portanto, são obra da própria integração social (por 
exemplo, da nação ou da camada, mas, sobretudo, da classe) que 
experimenta suas reais possibilidades de movimento mediante idéias e 
ideologias isentas de pré-conceitos. Os preconceitos servem para consolidar 
e manter a estabilidade e a coesão da integração dada. (HELLER, 2011, p. 
76)  

 

Segundo Eurídice Figueiredo, em Representações de etnicidade: perspectivas 

interamericas de literatura e cultura (2010, p. 48), a Igreja temia mudanças, por isso era 
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preciso moldar e oprimir o pensamento da população ocidental, propagando sua fé e seus 

dogmas nas colônias. Lê-se ainda que a hegemonia do Ocidente se baseava na crença e na 

imposição de uma superioridade racial, filosófica, religiosa e científica, tornando-se a 

civilização ocidental um ponto de referência a ser reproduzido pelo resto do mundo, 

acreditando a Europa ocupar o centro do mundo, empurrando os outros países para a periferia. 

Consta ainda do mesmo texto que a maioria dos preconceitos é produto das classes 

dominantes e que sua coesão depende de uma estrutura social que a ela beneficie e que se 

mobilize em seu favor. Além disso, ainda se lê que os “preconceitos de grupo” são 

preconceitos contra membros de um determinado grupo social somente por pertencerem a 

esse grupo e que os grupos que se sentem ameaçados são os que mais produzem preconceitos 

sociais.   

Palencia-Roth (S/D) acredita que Delaura teve um destino merecido, diferente de 

Sierva María, pois, tendo em vista que o padre desobedeceu a seus votos, ele mereceu o 

castigo dentro do contexto moral do romance. Já no caso de Sierva María inscreve-se uma 

tragédia inquisitorial, pois ela não merecia tal fim. Trata-se de uma criança que fora 

considerada culpada desde o momento em que, atacada por um cão, é acusada de apresentar 

sinais de possessão demoníaca. Segundo a crítica e professora de Literatura Comparada da 

University of New York Ana María Hernández de López, em “Del amor y otros demonios: 

relectura de la novela” (1998), o escritor, pela voz do narrador, apresenta Delaura como um 

homem qualquer, e não como um santo. O padre é um homem que erra e se apaixona e isso 

mostra que as pessoas que se entregam à vida religiosa também são imperfeitas e pecadoras. 

Sendo assim, um dos demônios criticados por García Márquez é a hipocrisia da Igreja 

Católica. A morte prematura de Sierva María foi causada por todos os demônios: o 

preconceito, a intolerância, a ignorância, o abandono e o amor.  
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2.2Outros demônios: exclusão identitária e demonologização do ethos negro 
 

 
La cabellera de Sierva María se 
encrespó con vida propia como las 
serpientes de la Medusa, y de la boca 
salió una baba verde y un sartal de 
improperios en lenguas de idólatras. 

                                                                                                       
                                                                                                      Gabriel García Márquez, Del amor y 
                                                                                                       otros demonios 
 

 

Sierva María é uma personagem complexa. Trata-se de uma menina que possui um 

comportamento identificado com o ethos negro-africano, apesar da pele branca, do título de 

marquesa, da posição social considerável em sua cidade e de um nome de batismo católico. 

Devido à negligência dos pais, Sierva María é criada por Dominga de Adviento, escrava 

governanta da casa, que a educa segundo os costumes negros. Seu comportamento rotulado 

como “negro” passa a ser mal interpretado pela sociedade local, principalmente pela Igreja 

Católica, quando, após sofrer o ataque de um cão em companhia de negros, aguça a suspeição 

já existente sobre seu comportamento identificado com o ethos dos escravos. À época (século 

XVIII na América espanhola), estigmatizavam-se as pessoas que contraíam a raiva 

(Rhabdoviridae). Para a Igreja, que não aceita nenhuma explicação médica, a menina é vítima 

de uma manifestação demoníaca. A demonologização das práticas culturais de origem negro-

africana e ameríndia, reproduzidas pela personagem, constitui, no romance, uma estratégia da 

Igreja Católica para a perpetuação do poder eclesiástico através da imposição do discurso 

religioso. Durante o vice-reinado da Colômbia, esse discurso servia à legitimação da 

inquisição e do sistema escravocrata. 

Em nossa abordagem referenciamos, como elemento estruturante do discurso de 

Márquez em Del amor y otros demonios, a demonologização do negro pela empresa 

colonialista européia, partindo da análise do comportamento de Sierva María de Todos los 

Ángeles em relação aos senhores brancos e aos escravos negros. Sierva María, protagonista 

do romance, representa na narrativa o lugar de circulação e cruzamento das representações 

discursivas etnoculturais do colonizador europeu, do colonizado criollo5 afro-descendente e 

                                                
5 O uso do termo criollo/crioulo nesta dissertação refere-se a todo aquele que nasceu nas Américas colonizadas 
pela empresa colonialista européia, agente de formações discursivas híbridas que se afastam da tradição 
monológica ocidental em busca de uma nova sintaxe que escreva de modo diferente a realidade. As Américas 
representam, nesse sentido, o lugar da escritura das alteridades constituídas no “novo” continente. O termo 
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do ameríndio pré-colombiano da América hispânica. O romance se passa no vice-reino 

espanhol da Colômbia em fins do século XVIII, na época da colonização escravagista e 

inquisitorial. Na construção da trama narrativa, o embate cultural entre os discursos religioso 

e científico são representados metaforicamente, como já dissemos, na protagonista do 

romance. Caracterizada por um comportamento ambíguo, a personagem atua como índice de 

pesquisa das matrizes culturais que se entrecruzam na narrativa de Gabriel García Márquez. 

Na passagem que segue, as palavras curanderos e milagro são as chaves de leitura da trama 

narrativa: 

 
El marqués siguió a tientas el rumbo de la música hasta el dormitorio de la 
hija. Allí estaba, sentada en la silla del tocador, con la túnica blanca y la 
cabellera suelta hasta el piso, tocando un ejercicio primario que había 
aprendido de él. No podía creer que fuera la misma que había dejado al 
mediodía postrada por la inclemencia de los curanderos, a menos que 
hubiera ocurrido un milagro. Fue una ilusión instantánea. Sierva María se 
percató de su llegada, dejó de tocar, y recayó en la aflicción. (MÁRQUEZ, 
2007, p. 70)  

 

Na citação aponta-se a dúvida que percorre toda a narrativa: o comportamento de Sierva 

María seria fingimento ou possessão? No texto seguinte sugere-se a hipótese do fingimento: 

 
Sierva María estaba sentada cerca de la puerta principal, entre dos 
guardianas distraídas, y apenas si probaba bocado. [...] Nadie la miró 
mientras comía, pero al final varias novicias la rodearon para admirar sus 
abalorios. Una de ellas trató de quitárselos. Sierva María se encabritó. [...] 
Rompió cuanto encontró a su paso, saltó por la ventana y desbarató las 
talanqueras de los establos y las cercas de los corrales. Las abejas se 
dispersaron y los animales en estampida irrumpieron aullando de pánico 
hasta en los dormitorios de la clausura. […] No ocurrió nada desde entonces 
que no fuera atribuido a los maleficios de Sierva María. (MÁRQUEZ, 2007, 
p. 83) 

  

                                                                                                                                                   
crioulo é egresso do latim criare com o sentido de educar. O termo identificava os que nasciam e eram educados 
nas Américas sem ser originários delas como os ameríndios, passando, entretanto, a indicar, por extensão, 
homens de todas as raças, animais e plantas que se transportaram para o continente americano a partir de 1492. 
(...) O Novo Dicionário de Língua Portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira define crioulo como o 
indivíduo de raça branca, nascido nas colônias europeias de além-mar, particularmente as das Américas, 
denominando também de crioulo o dialeto falado por essas pessoas; o negro nascido nas Américas; o dialeto 
português falado em Cabo Verde e em outras possessões portuguesas da África. (...) Na América hispânica, o 
termo crioulo não só indica os membros de classes subalternas, nascidos nas Américas, mas também se refere à 
lógica sincrética do crioulo vernacular como modelo inclusivo com um majoritário aporte de construções sociais. 
(cf. Magdala França Vianna, Crioulização e Crioulidade, p. 103-5, em Conceitos de Literatura e Cultura, 2005.)  
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Ainda que se destaque o comportamento agressivo de Sierva María, atuando como um índice 

de leitura de manifestações de possessão demoníaca, não há na trama narrativa provas 

científicas ou imaginárias de que esse seja o estado da menina.  

A aparência de Sierva María ao nascer era a de uma criança destinada a não 

sobreviver. Por isso, Dominga de Adviento, escrava governanta da casa senhorial, faz a 

promessa de só cortar os cabelos da menina no dia de seu casamento: 

 
Una mañana de lluvias tardías, bajo el signo de Sagitario, nació sietemesina 
y mal Sierva María de Todos los Ángeles. Parecía un renacuajo descolorido, 
y el cordón umbilical enrollado en el cuello estaba a punto de estrangularla. 
“Es hembra”, dijo la comadrona. “Pero no vivirá”. Fue entonces, cuando 
Dominga de Adviento la prometió a sus santos que, si le concedían la gracia 
de vivir, la niña no se cortaría el cabello hasta su noche de bodas. No bien lo 
había prometido cuando la niña rompió a llorar. (MÁRQUEZ, 2007, p. 53-4)  
 

Após amamentar a filha uma única vez, Bernarda Cabrera se dá conta de que a odeia 

e diz ao marido que, na casa, só há lugar para uma das duas. O marquês de Casalduero 

escolhe a esposa, consentindo que a filha fosse criada na senzala dos escravos. Tal 

comportamento, por mais estranho que pareça, era bastante comum no século XVIII. Na obra 

Um amor conquistado – o mito do amor materno, Élisabeth Badinter, filósofa francesa, 

esclarece que o amor materno não é incondicional como a sociedade atual prega. Conforme a 

pesquisa de Badinter sobre o comportamento materno de mulheres entre os séculos XIV e 

XIX, podemos concluir que o comportamento de Bernarda Cabrera, no tempo histórico do 

romance, não era isolado:  

 
Ao buscar nos documentos históricos e literários a substância e a qualidade 
das relações entre a mãe e o filho, constatamos seja indiferença, 
recomendações de frieza e um aparente desinteresse pelo bebê que acaba de 
nascer. Esse último ponto é, com frequência, assim interpretado: como seria 
possível interessar-se por um pequeno ser que tinha tantas possibilidades de 
morrer antes de um ano? A frieza dos pais, e da mãe em particular, serviria 
inconscientemente de couraça sentimental contra os grandes riscos de ver 
desaparecer o objeto de sua ternura. Em outras palavras: valia mais a pena 
não se apegar para não sofrer depois. Essa atitude teria sido a expressão 
perfeitamente normal do instinto de vida dos pais. Dada à taxa elevada de 
mortalidade infantil até fins do século XVIII, se a mãe se apegasse 
intensamente a cada um de seus bebês, sem dúvida morreria de dor. 
(BADINTER, 1980, p. 85) 

 

Poderíamos considerar, então, que o comportamento frio de Bernarda pudesse ser 

uma forma de defesa para não se apegar à filha. Ou talvez ela sequer tivesse esse medo, mas 

sua frieza se explicaria como um comportamento rotineiro à época. Badinter considera que 
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essa atitude não era universal, mas que o exercício do amor materno é reconhecido antes dos 

séculos XVIII e XIX, por exemplo, entre as camponesas de Montaillou, que, no início do 

século XIV, cuidavam carinhosamente de seus filhos e choravam os filhos mortos. Entretanto, 

esse comportamento não era comum às mulheres abastadas, que consideravam normal o fato 

de não se entregarem à maternidade, mesmo não precisando trabalhar e tendo condições 

financeiras e tempo disponível para a criação dos filhos. Segundo Badinter:  

 
Parece que elas julgaram essa ocupação indigna de si, e preferiram livrar-se 
desse fardo. E o fizeram, aliás, sem provocar o menor escândalo. Pois, com 
exceção de alguns severos teólogos e outros intelectuais (todos homens), os 
cronistas da época parecem achar a coisa normal. Aliás, o pouco interesse 
que esses cronistas demonstraram pelas mães amantes, ou dedicadas, tende a 
provar que esse amor não tinha, então, um valor social e moral. Isso mostra 
que sobre essas mulheres privilegiadas não pesavam nem ameaças, nem 
culpabilidade de nenhum tipo. No máximo, poderíamos ver nelas um caso 
inteiramente excepcional de atitude espontânea. Pois se a “moda” não era a 
maternidade, elas contribuíram muito para difundi-la, mesmo que, em fins 
do século XVIII, dela se considerassem vítimas. (1980, p. 85-6) 

          
Era comum entre as mulheres da época não cuidarem de seus filhos, comportamento 

também comum aos pais, como ressalta Élisabeth Badinter. Essa negligência era um dos 

fatores que levava à morte muitas crianças. Sierva María foi criada na senzala dos escravos 

não só por culpa da mãe, mas também do pai, que não rebatia a frieza de Bernarda Cabrera, 

mas concordava com ela, talvez para evitar um desentendimento com a esposa com quem já 

não havia mais diálogo possível. Quando as crianças morriam ainda na casa das amas, os pais 

só ficavam sabendo da morte algum tempo depois, uma vez que não se importavam em se 

manter informados sobre a saúde de seus filhos. E, informa ainda Badinter, “em certas 

paróquias, como em Anjou, nenhum dos pais se dava ao trabalho de comparecer ao enterro de 

um filho de menos de cinco anos. Em outras paróquias, registra-se o comparecimento de pelo 

menos um dos pais, às vezes a mãe, outras vezes o pai” (1980, p. 89). Sobre as filhas, 

Badinter escreve: 

 
Toda filha custará um dote a seu pai, sem nada lhe trazer, a não ser algumas 
alianças ou a amizade de seu vizinho. Pouca coisa, afinal de contas, se 
consideramos que alianças e amizades se rompem ao sabor dos interesses. 
Quanto à filha que não podemos casar por falta do dinheiro necessário à sua 
posição, será preciso pagar-lhe um Convento, conservá-la como criada ou 
empregá-la como tal numa casa estranha. Não, realmente a filha não é um 
bom negócio para os pais, e nenhuma cumplicidade parece aproximá-la da 
mãe. Esta guarda seus tesouros de ternura e de orgulho para o primogênito, 
herdeiro exclusivo do patrimônio e do título quando os pais são nobres. 
(1980, p. 91)  
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A rejeição que Bernarda Cabrera sente por Sierva María não é, pois, gratuita. A posição social 

de Bernarda é ameaçada a todo o tempo, pois é filha de mãe branca e pai índio. Casada com 

um marquês crioulo hispano-americano, não consegue o título com o casamento e, em sua 

única gravidez, tem uma filha, não um filho. É importante lembrar que ela usa a gravidez para 

se casar com um homem nobre. Não era, portanto, de seu interesse tentar a concepção de um 

filho com um homem que não amava.  

Como já se disse, Bernarda Cabrera amamentou Sierva María uma única vez, 

abandonando-a para ser criada pela escrava governanta da casa, Dominga de Adviento. 

Élisabeth Badinter escreve sobre a amamentação:  

 
Em primeiro lugar, as mulheres (e, portanto, as famílias) que se acreditavam 
acima do vulgo, consideravam pouco digno amamentarem elas mesmas os 
filhos. Como as damas da nobreza há muito tempo haviam dado o exemplo, 
essa negligência tornara-se rapidamente uma marca de distinção para as 
demais. Amamentar o próprio filho equivalia a confessar que não se 
pertencia à melhor sociedade. [...] Em nome do bom tom, declarou-se a 
amamentação ridícula e repugnante. A palavra "ridícula" retorna com 
frequência nas correspondências e livros de memórias. Mães, sogras e 
parteiras desaconselham a jovem mãe a amamentar, pois a tarefa não é nobre 
o bastante para uma dama superior. Não ficava bem tirar o seio a cada 
instante para alimentar o bebê. Além de dar uma imagem animalizada da 
mulher “vaca leiteira”, é um gesto despudorado. Essa razão não é destituída 
de peso no século XVIII. O pudor é um sentimento real que não podemos 
deixar de lado nessa recusa de amamentar. Se a mãe amamentasse, devia 
esconder-se para isso, o que interrompia por um longo período sua vida 
social e a de seu marido. (1980, p. 96-7) 

 

Mesmo antes de Sierva María ser atacada por um cão, sua mãe já identificava nela 

um comportamento diferente. Sabendo disso, a menina usava de artifícios para assustar a mãe 

fazendo um barulho estranho seguido de uma ladainha em língua africana: “ella le aumentaba 

el susto con una retahíla en lengua yoruba” (MÁRQUEZ, 2007, p. 56). Despojada de sua 

identidade nobre e branca, Sierva María é criada na senzala de acordo com os costumes, 

cultura e religiosidade dos escravos. Mesmo tendo um quarto na Casa Grande, Sierva María 

dormia na rede da senzala junto das outras escravas, onde cresceu, como já se disse, sob os 

cuidados de Dominga de Adviento:  

 
La niña, hija de noble y plebeya, tuvo una infancia de expósita. La madre la 
odió desde que le dió de mamar por la única vez, y se negó a tenerla con ella 
por temor de matarla. Dominga de Adviento la amamantó, la bautizó en 
Cristo y la consagró a Olokun, una deidad yoruba de sexo incierto, cuyo 
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rostro se presume tan temible que sólo se deja veer en sueños, y siempre con 
una máscara. (MÁRQUEZ, 2007, p. 54) 

 

O ethos crioulo de Sierva María se representa, pois, nas danças africanas que a 

personagem aprende desde muito nova e nas línguas mandinga, congo e iorubá, que a menina 

aprende na senzala antes mesmo do castelhano. Sierva María é dona, também, de um paladar 

culinário exótico comparado com o europeu, pois comia com os escravos o que era servido na 

senzala onde eles viviam: “Al almuerzo se comió un plato con las criadillas y los ojos del 

chivo, guisados en manteca de cerdo y sazonados con especias ardientes” (2007, p. 78). Essa 

culinária, considerada pelos católicos como exótica, é demonologizada no Convento. Kwame 

Anthony Appiah, filósofo nascido em Gana, escreve em Na casa de meu pai: a África na 

filosofia da cultura, que, na maioria das culturas, os preconceitos alimentares são racializados: 

“os norte-americanos dizem que os insetos são anti-higiênicos, e o povo achanti, que os gatos 

devem ter um sabor horrível. No entanto, um inseto cozido não é mais ameaçador do que uma 

cenoura cozida, e o sabor desagradável da carne de gato, longe de justificar nosso preconceito 

contra ela, provavelmente decorre desse preconceito” (APPIAH, 2010, p. 40-1). 

Sierva María desenvolveu o costume de mentir por vício, principalmente aos 

brancos, como se só confiasse nos negros. Frantz Fanon escreve, em Pele negra máscaras 

brancas, que o negro possui dois comportamentos, um com seus semelhantes e outro com o 

branco. E, de fato, a menina se comporta de forma diferente entre um e outro, igualando-se 

sempre aos negros. Ao falar a língua mandinga dos negros, Sierva María assume suas práticas 

culturais, pois a língua é uma das formas de expressão e tradução de uma determinada cultura, 

de um determinado povo. Como escreve Fanon sobre o negro, na obra Del amor y otros 

demonios a personagem central suporta, por identificação cultural e afetiva, o peso das 

consequências dos processos de discriminação étnica dos negros. Ela não reproduz os valores 

da metrópole, do país colonizador, mas assume os valores da etnia negra com a qual se 

identifica. Em Pele negra máscaras brancas, Fanon cita Dominique-Octave Mannoni, 

psicanalista e escritor francês, quando observa que só se percebe a inferioridade da cor da pele 

entre indivíduos que vivem em minoria em um ambiente de outra cor. Entretanto, nos países 

colonizados os negros eram maioria, por isso se diz que o processo de demonologização é 

instituído pelo racismo. Citando Jean-Paul Sartre, Fanon ressalta que o judeu é um homem 

comum, mas é o antissemita quem cria a condição subalterna do judeu (FANON, 2008, p. 90). 

Citando também Alan Burns, administrador colonial e governador britânico, Fanon afirma 

que quem cria o inferiorizado é o racista: 
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O preconceito de cor nada mais é do que a raiva irracional de uma raça por 
outra, o desprezo dos povos fortes e ricos por aqueles que eles consideram 
inferiores, e depois o amargo ressentimento daqueles que foram oprimidos e 
frequentemente injuriados. Como a cor é sinal exterior mais visível da raça, 
ela tornou-se o critério através do qual os homens são julgados, sem se levar 
em conta as suas aquisições educativas e sociais. As raças de pele clara 
terminaram desprezando as raças de pele escura e estas se recusam a 
continuar aceitando a condição modesta que lhe pretendem impor (BURNS, 
apud FANON, 2008, p. 110).  

 
 

O negro, por ter sido colonizado, escravizado e demonologizado, nada mais é, em 

sua condição subalterna, que uma criação europeia, uma vez que, antes do contato com o 

branco, ele não se sentia inferiorizado por nenhuma outra raça. Fanon afirma que o negro é 

visto pelo branco como a figura do mal, do pecado, como selvagem, animal e, até mesmo 

Caim ou o diabo. Na Europa, o mal era sempre representado pelo negro, tanto na figura do 

carrasco quanto na figura de Satã. E acrescenta: “[...] fala-se de trevas quando se é sujo, se é 

negro – tanto faz se isso se refira à sujeira física ou à sujeira moral” (FANON, 2008, p. 160). 

Dessa forma, não é estranho o fato de Sierva María ser considerada possessa por apresentar 

um ethos cultural negro. 
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2.3  Sierva María e María Mandinga: o rosário de sândalo e os colares do 
candomblé 

 

 
 
Cantó en yoruba, en congo y en 
mandinga, y aun los que no 
entendían la escucharon absortos. 
[…] Delaura sacó del bolsillo un 
rosario de sándalo y se ló colgó a 
Sierva María encima de sus collares 
de santería. 

 
Gabriel García Márquez, Del amor y 
otros demonios 
 

 

Apesar de possuir um nome de batismo católico, Sierva María de Todos los Ángeles 

se autodenomina María Mandinga, no qual se identificam as marcas da exclusão e 

discriminação que acompanham a migração interlinguística crioula. Enquanto o nome María 

identifica em sua carga semântica o discurso monológico da “santificação” branca, Mandinga 

carrega o discurso da demonologização do negro. O nome referencia em sua carga semântica, 

as matrizes culturais branca e católica (María) e negro-africana e seus discursos religiosos 

(Mandinga). Bernarda Cabrera, sua mãe, costumava dizer que a única coisa que a menina 

tinha de branco era a cor e alternava o nome de Sierva María com o de María Mandinga, 

inventado pela menina. Tal nome era a forma como Sierva María mostrava se identificar com 

o universo dos negros, excluindo-se e negando o mundo dos brancos.  

A história de Sierva María, como já se sabe, se inicia após ela ter sido atacada por 

um cão. Além dela, também foram atacados três escravos negros que estavam em sua 

companhia. Meses depois do ataque, registra-se na narrativa que: 

 
Dos habían desaparecido, sin duda escamoteados por los suyos para tratar de 
hechizarlos, y un tercero había muerto del mal de rabia en la segunda 
semana. Había un cuarto que no fue mordido sino apenas salpicado por la 
baba del mismo perro, y estaba agonizando en el hospital del Amor de Dios. 
(MÁRQUEZ, 2007, p. 24) 

 

Diferente das outras vítimas, Sierva María estava completamente sã e não apresentava os 

sintomas da raiva, fazendo sua mãe acreditar que o cão tinha sido contaminado pelo vírus 

rábico, o Rhabdoviridae, após o ataque à filha. A ironia, tão comum nas obras de García 
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Márquez, manifesta-se na maneira como a mãe se refere à filha. Para Ana María Hernandéz 

de López (1998), o cão e as consequências do ataque têm um significado importante no 

romance, pois o que motiva a narrativa é o ataque do cão como leitmotif, repetindo-se em 

todos os cinco capítulos contribuindo para maior veracidade do ocorrido, como se o narrador, 

a todo o momento, procurasse chamar a atenção do leitor para a ferida na perna de Sierva 

María, como coisa real, desconsiderando, dessa forma, a possível possessão.  

Embora a mãe considerasse a menina como uma presença fantasmagórica 

assustadora, dizia-se “dispuesta a hacer la farsa de las lágrimas y a guardar un luto de madre 

adolorida por preservar su honra, con la condición de que la muerte de la niña fuera por una 

causa digna” (MÁRQUEZ, 2007, p. 25). Sendo a mãe filha de índio e o pai, crioulo, o casal 

não poderia sofrer a humilhação de ter uma filha contaminada pelo vírus da raiva, revelando o 

estigma de uma posição social híbrida, ou como se lê em O Realismo Maravilhoso de Irlemar 

Chiampi:  

 
Toda a projeção eufórica do mestiço passa pela reabilitação dos seus 
componentes raciais: se a mistura de sangues se torna aceitável para o 
branco, é porque o negro e o índio adquirem status de humanidade e as suas 
culturas começam a ser repensadas dentro dos novos enfoques da História. 
(1980, p. 116) 

 

Sierva María era branca, mas tinha hábitos e valores negros, por isso sua mãe, que 

era mestiça, não adquiriu, através dela, o status de humanidade. O comportamento de Sierva 

María, identificado com o ethos dos escravos e rotulado como “negro”, passa a ser mal 

interpretado pela sociedade local, principalmente pela Igreja Católica, aguçando a suspeição 

já existente. À época, os sintomas da raiva (Rhabdoviridae) eram rotulados de manifestação 

demoníaca e as pessoas que contraíam a doença eram estigmatizadas pelo discurso religioso 

que não reconhecia como valor o saber veiculado pelo discurso científico. A 

demonologização das práticas culturais de origem negro-africana reproduzidas pela 

personagem revela-se, na metáfora literária, como estratégia discursiva da Igreja Católica para 

a perpetuação do poder eclesiástico.  

A identidade da menina é a de um ser caracterizado pela hibridação cultural, pois 

possui características físicas da raça branca, é da classe aristocrática, mas não se sente “em 

casa”, segundo Palencia-Roth, no espaço sociocultural e religioso dos brancos. Seu lar ficava 

no espaço destinado aos escravos, a senzala, onde Sierva María adquiriu sua identidade 

cultural, compartilhando com eles suas línguas, seus costumes e religião. María Mandinga, 

nome dado a Sierva María por ela mesma, marca ainda mais essa identidade híbrida. 
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 Adriana Albet Dias (2004), em sua dissertação, “A malandragem da mandinga: o 

cotidiano dos capoeiras em Salvador na República Velha (1910-1925)”6, escreve que a 

mandinga é uma característica essencial da capoeira, sendo usada (a palavra mandinga) como 

sinônimo de capoeira. É considerada uma arma de defesa e ataque dos praticantes, sendo 

observada nas músicas cantadas nas rodas, no molejo do corpo do jogador e nos golpes 

executados. A mandinga, como fingimento e malícia na capoeira, caracteriza o 

comportamento de Sierva María.  

A malandragem estava presente na vida dos capoeiristas no início do século XX, no 

jogo de pernas para o ataque e a defesa e na esperteza dentro e fora da roda de capoeira. Era 

parte da cultura de rua, do modo de ser das estratégias de sobrevivência de homens que 

viviam entre a ordem e a desordem, perseguidos por policiais, quase sempre enfrentando-os 

ou se esquivando deles, muitas vezes desde criança. A malandragem une-se à desconfiança, 

comportamento típico de quem ataca de surpresa. Atualmente a mandinga é conhecida na 

capoeira como uma forma de jogar, tendo como objetivo enganar o adversário com astúcia. 

No entanto, ela ainda está associada à proteção mágica ao corpo do capoeira, como o uso de 

um patuá. No passado essa era a principal arma do capoeira, sobrepondo-se até mesmo à força 

física.  

Para Michael Palencia-Roth (S/D), o narrador contrapõe a personagem Sierva María 

de Todos los Ángeles ao grupo de personagens que discriminam a cultura negra apresentada 

pela menina, denunciando a intolerância e o preconceito. É a partir da intervenção que a Igreja 

Católica faz na vida da personagem que os leitores podem perceber o repúdio do escritor 

representado na figura do narrador pelas injustiças representadas no romance. Palencia-Roth 

escreve ainda que, para Gabriel García Márquez, a hierarquia da Igreja Católica e a 

aristocracia se consideravam superiores às classes marginalizadas da Colômbia colonizada, 

como os escravos e os judeus (religião do médico Abrenuncio), em relação à raça, classe 

social, intelecto e espírito. O discurso crítico de Márquez sobre a demonologização do negro 

exercita-se assim em todo o romance conforme expõe Palencia-Roth:  

 
Es interesante la representación garcíamarquiana sobre su interpretación de 
los hechos en tomo a las actuaciones de Sierva María, que hacen los 
miembros de la iglesia católica. Estos últimos al imitar el modelo de la 
ideología de la inquisición europea asumen la posesión de la verdad y por 
ende la posición de superioridad sobre cualquier otro conocimiento religioso 
y metafísico. Por consecuente, los eclesiásticos asumen la realidad exterior 
de acuerdo con su propia lente, y rechazan cualquier diferencia o acto que no 

                                                
6 Dissertação de Mestrado em História, Universidade Federal da Bahia, 2004. 
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esté dentro del campo de su visión ideológica, sin detenerse a pensar en que 
pueden existir equivocaciones en cuanto al veredicto popular de que Sierva 
María está endemoniada. Basta con que el nombre del enemigo capital se 
mencione en relación con los síntomas de la rabia, para no dudar que las 
actuaciones de furia y las palabras extrañas que profiere la niña, que no son 
otras que las de la lengua yoruba, son la obra del demonio. Así mismo, las 
actuaciones positivas de la niña las juzgan con sectarismo. (PALENCIA-
ROTH, S/D)  

 

Sierva María de Todos los Ángeles, ao ser criada por Dominga de Adviento, é 

consagrada a Cristo e a Olocum, divindade de sexo incerto e que só se permite ver em sonhos, 

mesmo assim, sempre com uma máscara. Em alguns lugares do mundo, essa divindade é 

cultuada como homem e noutros é cultuada como mulher. Para o estudo dessa referência 

cultural, recorremos à obra de Lydia Cabrera, pesquisadora das religiões cubanas de raízes 

negro-africanas, Iemanjá & Oxum. Na obra de Cabrera, referencia-se que a orixá Iemanjá, 

cultuada como mulher no Brasil, é a divindade Olocum: 

 
Quando Olodumaré, Deus Todo-Poderoso, andava por este planeta, nele 
existia apenas fogo (e ele imitava o fragor de um incêndio), fogo e rochas 
ardendo. […] Então, Olodumaré decidiu que a Terra existisse, com suas 
montanhas, seus vales e savanas. O vapor cadente das chamas que se 
acumulara no espaço foi convertido por Olodumaré em nuvens. Nas partes 
do degrau onde o fogo foi mais violento, ficaram, quando ele se apagou, uns 
buracos enormes e muito fundos. No mais profundo deles, nasceu Olocum, o 
oceano. Olocum, a Iemanjá mais velha – Iemanjá masculina –, raiz, Orisón 
das demais, pois Iemanjá é uma e sete ao mesmo tempo. (CABRERA, 2004, 
p. 30) 

                

Conforme Lydia Cabrera nos apresenta Olocum em seu livro, constatamos que muito da 

personalidade de Sierva María se assemelha à da divindade iorubá. Isso justifica a 

consagração da protagonista a Olocum, que se caracteriza como se lê em Cabrera: 
 
Olocum “é metade homem, metade peixe” e vive no fundo do oceano, junto 
a uma gigantesca serpente marinha que, segundo dizem, assoma a cabeça na 
lua nova. [...] Olocum é tão poderoso e terrível que, embora ele seja louvado 
e honrado nas festas de santo, não possui seus filhos, “não monta”, pois eles 
sucumbiriam, não poderiam resistir à sua força. [...] Não se vê Olocum. Uma 
velhinha que morreu centenária me confessava que o vira em sonhos duas 
vezes durante sua longa vida, pois somente em sonhos ele pode ser 
contemplado. [...] Essa poderosa divindade é representada por meio de uma 
máscara sagrada que se guardava com muito mistério. [...] Embora Olocum, 
o oceano, “seja homem” [...] comumente também se ouve falar dele como 
uma divindade feminina e belíssima, procedente de Oió [...]. “Olocum é 
macho e fêmea”, andrógino (Okobo). Citando Omí Dina: “De sexo anfíbio”. 
[...] Fundamentalmente, é macho. Assim se diz O Mar. E é fêmea, A Mar, 
em outros aspectos. Por isso, quando se entra no mar, deve-se dizer: “Papai, 
Mamãe, Iemanjá-Olocum”. (CABRERA, 2004, p. 35-6)  
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A pesquisadora lembra ainda que existe apenas uma Iemanjá, e esta possui sete 

caminhos, chamados também de avatares. O ataque do cão se explica no imaginário afro-

cubano onde se reconhecem as semelhanças de Olocum/Iemanjá com Sierva María: 

 
Um dia, o cachorro de Ogum, seguindo seu rastro (de Iemanjá) pela mata, 
encontrou-a nos braços de seu amante Agróniga (Obaluaiê). O cachorro 
correu em busca de seu dono, que esse dia não saíra de casa e estava na 
tenda de ferreiro. Levou-o até o lugar onde Iemanjá e Agróniga marcavam 
encontro e os surpreendeu. O cachorro se lançou furioso sobre ela e a 
mordeu. Este é o motivo pelo qual os cachorros inspiram terror a Iemanjá. 
(CABRERA, 2004, p. 52-3)  
 

Em Del amor y otros demonios, o narrador menciona que Sierva María usava 16 

colares de orixás: “Poco a poco, las esclavas le habían ido colgando los collares de distintos 

dioses, hasta el número de dieciséis” (MÁRQUEZ, 2007, p. 54). Mais adiante, em uma 

sequência narrativa na qual se inclui um pároco do bairro negro, Tomás de Aquino de 

Narváez, antigo fiscal do Santo Ofício em Sevilha, que devolve a Sierva Maria os colares do 

candomblé que lhe haviam sido proibidos, a menina os identifica em línguas africanas: 

   
A medida que se los colgaba en el cuello a Sierva María los iba enumerando 
y difiniendo en lenguas africanas: el rojo y blanco del amor y sangre de 
Changó, el rojo y negro de la vida y la muerte de Elegguá, las siete cuentas 
de agua y azul pálido de Yemanjá. Él se passeaba con tacto sutil del yoruba 
al congo y del congo al mandinga, y ella lo seguía con gracia e fluidez. 
(MÁRQUEZ, 2007, p. 153) 

 

Em Iemanjá & Oxum esse número é explicado: “à descida dos santos que formaram 

o mundo, em número de dezesseis, com Ogum à frente, abrindo caminho no matagal” 

(CABRERA, 2004, p. 32). Sierva María usava um colar para cada entidade. Sobre o uso dos 

colares, escreve Cabrera: 

 
Eles atuam como nossos escapulários e todo isayu ou praticante da Regla de 
Ocha deve usar sempre o ileke de seu orixá tutelar como distintivo e 
proteção, para poder dizer: Elemí emí ko chocho (Deus meu, proteja-me, não 
me deixe só.). (CABRERA, 2004, p. 123) 

 

Isso explica o comportamento agressivo de Sierva María sempre que tentam tirar os seus 

colares. Tal feito passa a ocorrer somente no Convento. Sobre a ambiguidade de Sierva María, 

citamos ainda Cabrera: “Olocum também é representado por uma boneca com duas caras e 

essa imagem só a vimos feita de chumbo, acompanhada de uma estrela do mesmo metal” 
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(2004, p. 264). Assim como a entidade, a personagem é ambígua, possuindo, por isso, um 

comportamento dúbio, que não é fácil distinguir.  

Os colares de Sierva María foram colocados nela junto do escapulário de batismo. 

Para Ana María Hernández de López (1998), os colares e o escapulário simbolizam as 

superstições e as crenças sobrenaturais que coexistiram em cidades coloniais. No que diz 

respeito às práticas culturais dos indígenas e escravos, apesar da dor pela perda de suas terras, 

esses povos resistiram à perda de sua fé, como se mostra na narrativa de Márquez na 

representação dos signos do catolicismo e dos emblemas das outras religiões nativas ou 

transplantadas. López assinala que, para García Márquez, os ritos e práticas africanas eram 

menos cruéis que os métodos utilizados pela Inquisição, uma vez que os negros sacrificavam 

animais a seus deuses, já o Santo Ofício queimava pessoas inocentes em verdadeiros 

espetáculos públicos.  

Uma das escravas do Convento de Santa Clara, ao ver Sierva María no pátio, 

reconhece os colares de candomblé. Identificando-se com a menina, a escrava leva-a até a 

cozinha. Ao perguntarem o que aconteceu com seu tornozelo, ela responde que a cicatriz é de 

uma ferida feita por sua mãe com uma faca. Como costumava mentir por vício, ela usa desse 

estratagema para esconder a verdade sobre o tornozelo ferido pelo cão. Quando perguntaram 

seu nome, disse chamar-se María Mandinga. Na cozinha, junto das escravas, Sierva María 

recupera seu ethos negro: 

 
Ayudó a degollar un chivo que se resistía a morir. Le sacó los ojos y le cortó 
las criadillas, que eran las partes que más le gustaban. Jugó al diábolo con 
los adultos en la cocina y con los niños del patio, y les ganó a todos. Cantó 
en yoruba, en congo y en mandinga, y aun los que no entendían la 
escucharon absortos. Al almuerzo se comió un plato con las criadillas y los 
ojos del chivo, guisados en manteca de cerdo y sazonados con especias 
ardientes. (MÁRQUEZ, 2007, p. 78) 

           

A abadessa do Convento, Josefa Miranda, ao ouvir o canto da menina, fica deslumbrada com 

sua voz, no entanto não sabe ainda de quem se trata. Ao ser informada de que o canto era 

produzido pela “possessa” que ela aguardava, a abadessa foi para a cozinha erguendo o 

crucifixo que trazia ao pescoço: 
 
 

La abadesa acababa de hacer la siesta cuando oyó una canción de una sola 
voz que llenó el ámbito del Convento. Tiró del cordón que pendía al lado de 
su cama, y una novicia apareció al instante en la penumbra del cuarto. La 
abadesa le preguntó quién cantaba con tanto dominio.  “La niña”, dijo la 
novicia. Todavía adormilada, la abadesa murmuró: “Que voz tan bella”. Y 
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enseguida dio un salto: “¡Cuál niña!” / “No sé”, le dijo la novicia. “Una que 
tiene el traspatio alborotado desde esta mañana”. / ¡Santísimo Sacramento!”, 
gritó la abadesa. Saltó de la cama. Atravesó el Convento a las voladas, y 
llegó hasta el patio de servicio guiándose por la voz. Sierva María cantaba 
sentada en un banquillo, con la cabellera extendida por los suelos, en medio 
de la servidumbre hechizada. Tan pronto como vio a la abadesa dejó de 
cantar. La abadesa levantó el crucifijo que llevaba colgado del cuello. “Ave 
María purísima”, dijo. / “Sin pecado concebida”, dijeron todos. La abadesa 
blandió el crucifijo como un arma de guerra contra Sierva María. “Vade 
retro”, gritó. Los criados retrocedieron y dejaron a la niña sola en su espacio, 
con la vista fija y en guardia. “Engendro de Satanás”, gritó la abadesa. “Te 
has hecho invisible para confundirnos”.  (MÁRQUEZ, 2007, p. 80-1) 

 
 
Como haviam dito a ela que a menina estava possuída pelo demônio, tudo o que acontece daí 

em diante no Convento será atribuído aos demônios presentes no corpo de Sierva María. Não 

só a abadessa, mas todas as Irmãs Clarissas do Convento lhe atribuem todos os 

acontecimentos, considerados por elas como anormais. Sierva María se tornava muito 

agressiva sempre que tentavam retirar algum dos seus colares de camdomblé, por isso era 

considerada pelas freiras como dona de uma força de outro mundo. Entretanto, as Clarissas, 

noviças do Convento de Santa Clara, movidas pelo tédio, pareciam ter mais curiosidade do 

que medo:  

 
Pero los terrores de las clarissas eran contradictorios, pues a pesar de los 
aspavientos de la abadesa y de los pavores de cada quién, la celda de Sierva 
María se convirtió en el centro de la curiosidad de todas. [...] Una niña 
endemoniada dentro del Convento tenía la fascinación de una aventura 
novedosa. (MÁRQUEZ, 2007, p. 84) 

 

Sobre a criação de Sierva María, é importante dizer que a senzala constituía o local 

onde a menina se sentia livre para manifestar seu comportamento sem sofrer nenhum tipo de 

discriminação. A exclusão geográfica, demarcada pela fronteira que separava a senzala da 

Casa Grande, proporcionava a Sierva María um sentimento de proteção em relação à 

sociedade escravocrata, na qual nenhum escravo poderia experimentar a mesma liberdade que 

ela. A menina tinha liberdade para transitar no mundo dos brancos por ser essa a sua cor, além 

de transitar também no mundo dos negros por se identificar culturalmente com os mesmos, e 

esse livre trânsito não era permitido aos escravos. Graças a essa criação “negra”, a 

marquesinha branca cresceu diferente dos seus, mas também não tão igual aos negros. Afinal, 

por mais que se parecesse com eles devido aos costumes que mantinha, ela não era uma deles, 

mas era capaz de atravessar a fronteira que há entre senhores e escravos. Tal característica era 
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típica dos negros e dos colonizados para sobreviverem em um mundo de repressão. Sobre 

isso, o pensador indo-britânico Homi Bhabha, em O local da cultura, escreve que: 

 
A invisibilidade apaga a autopresença daquele “Eu” em termos do qual 
funcionam os conceitos tradicionais de agência política e domínio narrativo. 
O que toma (o) lugar, no sentido do suplemento derridiano, é o mau olho 
desencarnado, a instância subalterna que executa a sua vingança circulando 
sem ser visto. Ele atravessa as fronteiras entre senhor e escravo; ele abre um 
espaço interalar entre os dois locais do poema, o Hemisfério Sul da 
escravidão e o Hemisfério Norte da diáspora e da migração, que então se 
tornam estranhamente duplicados no centenário fantasmático do 
inconsciente político. Esta duplicação resiste ao tradicional elo causal que 
explica o racismo metropolitano contemporâneo como resultado dos 
preconceitos históricos das nações imperialistas. O que ela de fato sugere é 
uma nova compreensão de ambas as formas de racismo, baseada em suas 
estruturas simbólica e espacial comuns – a estrutura maniqueísta de Fanon – 
articuladas dentro de diferentes relações temporais, culturais e de poder. 
(BHABHA, 2007, p. 91) 

   

Por isso a personagem é híbrida, não podendo ser classificada em uma única identidade. 

Como hispano-americana, produto da colonização, ela possui características do 

pluriculturalismo que identifica muitos povos colonizados. Stuart Hall, pensador jamaicano 

fundador do centro de Estudos Culturais da Universidade de Birmingham (Inglaterra), afirma 

que:  

 
A distinção de nossa cultura é manifestadamente o resultado do maior 
entrelaçamento e fusão, na fornalha da sociedade colonial, de diferentes 
elementos culturais africanos, asiáticos e europeus. [...] Esse resultado 
híbrido não pode mais ser facilmente desagregado em seus elementos 
“autênticos” de origem. (HALL, 2011, p. 31) 

                    

Quem fazia a ligação entre os dois mundos onde a menina vivia era Dominga de 

Adviento, a escrava governanta da casa que criara Sierva María: “Se había hecho católica sin 

renunciar a su fe yoruba, y practicaba ambas a la vez, sin orden ni concierto” (MÁRQUEZ, 

2007, p. 20). Foi nesse contexto cultural híbrido que Sierva María cresceu. Refletindo sobre o 

contexto sócio-político-cultural das Américas pós-coloniais, Stuart Hall escreve sobre o 

hibridismo religioso que presenciou tanto no Haiti como na Jamaica, onde, segundo o teórico, 

pode-se sentir a “África” devido ao sincretismo religioso, à incorporação dos santos católicos 

aos deuses africanos no vodu haitiano. A leitura de Da diáspora: identidades e mediações 

culturais (2011) nos remete a um possível diálogo polissêmico - considerando-se a reflexão 
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de Mikhail Bakhtin sobre a existência de um dialogismo7 entre séries discursivas conceituais e 

ficcionais - entre a personagem Dominga de Adviento e André Pierre, pintor francês 

contemporâneo, que, segundo Hall, “[...] fazia uma prece a ambos os deuses, cristão e vodu, 

antes de iniciar seu trabalho” (HALL, 2011, p. 32). Hall assinala que esse hibridismo está 

presente em toda a América Latina na construção triádica “pecado-contrição-absolvição”, 

lembrando-se que o baile da terça-feira de carnaval vem seguido da missa de quarta-feira de 

cinzas. O teórico jamaicano nos diz ainda que, em todo lugar, há a différance, tal como a 

concebe Derrida em A escritura e a diferença (1971), uma vez que a diferença é essencial ao 

significado, e este é inerente à cultura. Hall assinala ainda que o termo “hibridismo não se 

refere a indivíduos híbridos. [...] Trata-se de um processo de tradução cultural, agonístico uma 

vez que nunca se completa, mas permanece em sua indecidibilidade” 8 (2003, p. 74), sua 

incompletude.  

 

                                                
7 Segundo Bakhtin, todas as séries, literárias e não-literárias, derivam do que ele chama de “poderosas e 
profundas correntes da cultura”. Para ele, “a literatura não pode ser compreendida fora do contexto global da 
cultura de uma determinada época”. (BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: 
Hucitec, 1995). O dialogismo bakhtiniano aplica-se tanto ao discurso cotidiano como à tradição literária e 
artística e diz respeito a todas as séries que atuam no texto, seja ele verbal, não-verbal, erudito ou popular.  
8 A indecidibilidade, conceito desenvolvido por Derrida, refere-se à incompletude ou a interminabilidade do 
signo, como um labirinto cuja saída tanto pode ser uma decifração como uma irresolução. 
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3.HIBRIDISMO E MESTIÇAGEM 

 
 
Hibridismo não é uma referência à 
composição racial mista de uma população. É 
realmente outro termo para a lógica cultural 
da tradução. Essa lógica se torna cada vez 
mais evidente nas diásporas multiculturais e 
em outras comunidades minoritárias e mistas 
do mundo pós-colonial. 
 
Stuart Hall, A identidade cultural na pós-
modernidade 
 

 
 

A trama narrativa de Del amor y otros demonios, desenvolvida em uma colônia 

espanhola do século XVIII, apresenta um hibridismo religioso, cultural e étnico. Essa 

hibridação foi gerada no convívio sócio-histórico entre indígenas que habitavam o continente, 

os colonizadores espanhóis e os escravos africanos traficados pela empresa colonialista.  

Segundo Stuart Hall, o termo hibridismo tem sido utilizado para caracterizar culturas 

mistas e diaspóricas, mas seu sentido é muitas vezes mal interpretado: 

 
Hibridismo não é uma referência à composição racial mista de uma 
população. É realmente outro termo para a lógica cultural da tradução. Essa 
lógica se torna cada vez mais evidente nas diásporas multiculturais e em 
outras comunidades minoritárias e mistas do mundo pós-colonial. Antigas e 
recentes diásporas governadas por essa posição ambivalente, do tipo 
dentro/fora, podem ser encontradas em toda parte. Ela define a lógica 
cultural composta e irregular pela qual a chamada “modernidade” ocidental 
tem afetado o resto do mundo desde o início do projeto globalizante da 
Europa. (HALL, 2011, p. 71)  

 

Segundo Stuart Hall, o conceito de hibridismo se refere a um processo de tradução cultural 

que não se completa, permanecendo “em sua indecidibilidade” (HALL, 2011, p. 71), sua 

incompletude, ou seja, trata-se de um processo em transição. Considera-se assim que todos os 

grupos sociais são hibridizados, pois o crioulo hispano-americano (filho do espanhol nascido 

nas Américas) que migra para a Espanha, nunca será um espanhol, da mesma forma como ele 

não se sente um hispânico. O escravo africano sofre o mesmo conflito de identidade, pois, 

despojado de sua terra, sua língua e cultura, passa a se adaptar, muitas vezes à força, à cultura 

e língua local. A religião não é uma exceção. Segundo Néstor García Canclini, em Culturas 

híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade, o termo híbrido é carregado de 
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equivocidade. Segundo ele, não há uma hibridez, como algo acabado, mas sim um processo 

de hibridação. Assim como Hall, Canclini também escreve que o hibridismo é uma tradução: 

“Considero mais atraente tratar a hibridação como um termo de tradução entre mestiçagem, 

sincretismo, fusão e os outros vocábulos empregados para designar misturas particulares” 

(CANCLINI, 2011, p. 39).  

Em A identidade cultural na pós-modernidade, Stuart Hall descreve o sujeito pós-

moderno, que não tem uma identidade fixa, essencial ou permanente. Sua identidade é uma 

“celebração móvel”, formada e transformada de acordo com os sistemas culturais que nos 

rodeiam. Não existe uma identidade unificada desde o nascimento até a morte. Para Hall, essa 

identidade é fantasia. Sentimos isso porque “construímos uma cômoda história sobre nós 

mesmos” (HALL, 2011, p. 13). Em Del amor y otros demônios, Delaura e Abrenuncio, em 

uma de suas conversas, falam dos sangues cruzados: “‘A mi edad, y con tantas sangres 

cruzadas, ya no sé a ciencia cierta de dónde soy’, dijo Delaura. ‘Ni quién soy’. / ‘Nadie ló 

sabe por estos reinos’, dijo Abrenuncio. ‘Y creo que necesitarán siglos para saberlo’” 

(MÁRQUEZ, 2007, p. 131). Para Hall, a cultura nacional busca unificar uma identidade 

cultural, não importando quão diferente sejam seus membros quanto à classe, ao gênero ou à 

raça. Isso se faz como representação de pertencimento a uma mesma família nacional.  

É importante lembrar que o processo de hibridização não atinge apenas às sociedades 

coloniais, mas a todas as sociedades, aí se incluindo, por exemplo, a Europa Ocidental, que 

não tem uma nação sequer formada por um único povo. Todas as nações modernas são 

“híbridos culturais”. Stuart Hall escreve também sobre a tradução, “conceito que descreve 

aquelas formações de identidade que atravessam e intersectam as fronteiras naturais, 

compostas por pessoas que foram dispersadas para sempre de sua terra natal” (HALL, 2011, 

p. 88-9). Esse é o caso dos escravos negros em todos os países onde a mão de obra escrava 

africana foi implantada, tendo sido obrigados a negociar com novas identidades culturais 

resistindo, nem sempre com sucesso, ao processo de assimilação na quase impossível 

tentativa de manterem suas identidades nacionais, sem, no entanto, alimentarem a ilusão de 

um retorno ao passado: 

 
Elas carregam os traços das culturas, das tradições, das linguagens e das 
histórias particulares pelas quais foram marcadas. A diferença é que elas não 
são e nunca serão unificadas no velho sentido, porque elas são, 
irrevogavelmente, o produto de várias histórias e culturas interconectadas, 
pertencem a uma e, ao mesmo tempo, a várias “casas”. (HALL, 2011, p. 89) 
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Esses grupos étnicos pertencem a culturas híbridas. São pessoas traduzidas, produto das novas 

diásporas das migrações pós-coloniais, que devem aprender a “habitar”, no mínimo, duas 

identidades, a falar duas línguas culturais. Entretanto, a hibridização não é, necessariamente, 

uma perda de identidade, podendo constituir um diálogo cultural entre as identidades em 

trânsito. Eurídice Figueiredo (2010) escreve que o discurso da mestiçagem pode ser 

confundido com o discurso do hibridismo, da crioulização e da transculturação em diferentes 

regiões: 
 
Trata-se de um tema complexo, cujas implicações políticas e ideológicas, 
associadas também aos afetos que estão em jogo, que interpenetram e 
intervêm na reflexão teórica. A mestiçagem e o hibridismo sofreram enorme 
preconceito ao longo da história, tendo chegado ao século XXI já 
ressemantizados de maneira muito mais positiva e mais genética. Já a 
transculturação e a crioulização, neologismos de uso mais recente, foram 
criados e divulgados no século XX. (FIGUEIREDO, 2010, p. 71)  

 

O mestiço é rejeitado porque simboliza o intercurso sexual barrado entre o homem 

branco e a mulher subalterna (negra ou indígena). O mestiço é rotulado como o filho do 

pecado, o bastardo renegado por ambas as comunidades étnicas que o originaram. Segundo 

Sylviane Albertan-Coppola, especialista em estudos culturais do século XVIII, no texto La 

notion de métissage à travers les dictionnaires du XVIII ème siècle (1992), os termos mestiço 

e mulato foram empregados e dicionarizados de forma a realçar sua anormalidade, e até sua 

monstruosidade, como animais e plantas cruzados geneticamente. É a partir daí que também 

nasce o termo híbrido: cruzamento entre espécies diferentes gerando animais estéreis, devido, 

em sua maioria, a seus genes incompatíveis.   

O hibridismo na obra é referenciado, dentre outras coisas, pelo racionalismo 

científico representado na personagem do médico Abrenuncio, que trata cientificamente de 

Sierva María, e pelas “crenças” dos curandeiros, que também tentam tratar a menina. 

Representa-se ainda o hibridismo nas figuras da Casa Grande, na qual se identifica o ethos 

etnocêntrico ocidental, e da Senzala, na qual se representa um mundo de caos, desordem e 

ausência de hierarquia, onde a menina é criada. A razão dessa ausência de hierarquia se dá 

pela anulação do poder do pater familiae representado pelo Marquês de Casalduero na ordem 

da Casa Grande e na indiferença manifestada por Bernarda Cabrera em relação à família. A 

situação se agrava após a morte da escrava Dominga de Adviento, governanta da Casa 

Grande. 

O hibridismo e o sincretismo religioso são inscritos por Márquez na trama narrativa 

do romance principalmente na construção da personagem central, Sierva María de Todos los 
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Ángeles, que também é chamada de María Mandinga. Tal nome marca a ambiguidade dessa 

personagem: branca, marquesa e serva no nome, mas culturalmente e linguisticamente negra. 

Sierva María, como já se disse, foi criada pela escrava Dominga de Adviento, governanta da 

casa. O hibridismo e o sincretismo religioso também se representam na escrava, que se dizia 

praticante da religião católica mantendo sua fé iorubá e praticando as duas ao mesmo tempo: 

 
Dominga de Adviento, una negra de ley que gobernó la casa con puño de 
fierro hasta la víspera de su muerte, era el enlace entre aquellos dos mundos. 
[...] Se había hecho católica sin renunciar a su fe yoruba, y practicaba ambas 
a la vez, sin orden ni concierto. Su alma estaba en sana paz, decía, porque lo 
que le faltaba en una lo encontraba en la outra. (MÁRQUEZ, 2007, p. 19-20)   

 

Na trama narrativa, a personagem de Sierva María, branca e com nome católico, se 

comportava como uma negra:  

 
La niña se mostraba como era. Bailaba con más gracia y más brío que los 
africanos de nación, cantaba con voces distintas de la suya en las diversas 
lenguas de África, o con voces de pájaros y animales, que los 
desconcertaban a ellos mismos. (MÁRQUEZ, 2007, p. 20)  

 

Esse hibridismo religioso está presente ainda nos dias de hoje no sincretismo das religiões de 

matrizes africanas em toda a América Latina, onde as doutrinas de diferentes religiões se 

fundiram.  

Um dos motivos que dificultava contestar a legitimidade do discurso cristão para 

acusar a personagem de possessão demoníaca era o fato de os escravos se chocarem com o 

comportamento envolvente de Sierva María, inadmissível em uma menina branca. Conforme 

se escreveu no capítulo anterior, Dominga de Adviento batizou Sierva María em Cristo e a 

consagrou a Olocum, seu cabelo não fora cortado desde o nascimento devido a uma promessa 

feita pela escrava governanta a seus santos. As práticas culturais da personagem são 

demonologizadas pela Igreja.  

Bernarda Cabrera sabia que sofria preconceito por ser mestiça. O índio em seu 

núcleo familiar era o pai, pois a mãe era branca e perdeu os títulos de nobreza ao se envolver 

com um índio. Por esse motivo, Bernarda almejava um bom casamento com um nobre:  

 
Antes de que el marqués tomara conciencia de los riesgos que lo acechaban, 
Bernarda lo sacó del estupor con la novedad de que estaba encinta de dos 
meses. Le recordó que no era negra, sino hija de indio ladino y de blanca de 
Castilla, de modo que la única aguja para zurcir la honra era el matrimonio 
formal. (MÁRQUEZ, 2007, p. 52-3)  
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Mas, mesmo se casando e tendo uma filha, ela não adquire título algum. Era comum um 

homem branco ter vários filhos com escravas. Portanto, no universo dos mestiços, ter um avô 

branco não era nenhuma novidade, mas uma avó branca era raro. Segundo Fanon, não era 

admissível uma mulher branca casar-se com um negro, e uma branca amar um negro era 

inimaginável (2008, p. 57).  

Segundo Frantz Fanon, em Pele negra Máscaras brancas, há uma necessidade de 

embranquecer a raça. As martinicanas sabem disso, dizem e repetem isso. Embranquecer é 

salvar a raça, não para preservar “a originalidade da porção do mundo onde elas cresceram, 

mas para assegurar sua brancura, o importante é não sombrear de novo no meio da negrada” 

(2008, p. 42). Qualquer antilhana sabe disso e terá uma preocupação em escolher seus pares, 

para que sejam brancos podendo gerar filhos mestiços, até que seus descendentes sejam 

brancos. Entretanto, quando uma branca aceita um negro, a situação adquire um aspecto 

romântico. Não há estupro como há no caso do branco com a negra. Como exemplo disso no 

romance, temos a relação de Bernarda Cabrera e Judas Iscariote, o escravo liberto a quem 

Bernarda sustenta para que sacie seus desejos sexuais. A relação dos dois é tão intensa que 

Bernarda perde a mão nos negócios do tráfico de farinha que comandava antes com mão de 

ferro:  
Con Judas aprendió a masticar tabaco y hojas de coca revueltas con cenizas 
de yarumo, como los indios de la Sierra Nevada. Probó en las tabernas el 
canabis de la India, la trementina de Chipre, el peyote de Real de Catorce, y 
por lo menos una vez el opio de la Nao de China por los traficantes filipinos. 
Sin embargo, no fue sorda a la proclama de Judas en favor del cacao. De 
regreso de todo lo demás, reconoció sus virtudes, y lo prefirió a todo. Judas 
se volvió ladrón, proxeneta, sodomita ocasional, y todo por vicio, pues nada 
le faltaba. Una mala noche, delante de Bernarda, se enfrentó a manos limpias 
con três galeotes de la flota por un pleito de barajas, y lo mataran a 
silletazos. (MÁRQUEZ, 2007, p. 58) 

 

Após a morte de Judas Iscariote, Bernarda se refugia no trapiche abandonando a 

própria casa, que só não naufraga porque Dominga de Adviento passa a comandá-la e termina 

de criar Sierva María. O marquês apenas soube por alto da queda da esposa. Do trapiche 

chegavam boatos de que ela tinha delírios, falava sozinha e escolhia os escravos mais bem-

dotados para partilhá-los com suas amigas de escola. Sua fortuna acabara tão rápido quanto se 

iniciara. E assim Bernarda ficou à mercê dos frascos de mel e do cacau que sempre tinha 

escondido.           

Eurídice Figueiredo (2010) afirma que o antropólogo cubado Fernando Ortiz (1881-

1969) demonstra, com o conceito de transculturação, que todas as culturas, quando colocadas 
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em contato, se transformam. Ao conviverem com outra cultura nas Américas, os europeus 

também se transformaram, assim como os indígenas em contato com os europeus. E o mesmo 

processo ocorreu com os africanos que vieram para o continente americano. Eles todos 

formaram novas culturas, novos sujeitos. Ortiz “destaca que o que levou quatro milênios na 

Europa, em Cuba levou quatro séculos, ou seja, foi uma transformação extremamente rápida e 

violenta” (FIGUEIREDO, 2010, p. 87). Para o historiador Serge Gruzinsk (apud 

FIGUEIREDO, 2010), especialista da história do México, esses fenômenos da 

contemporaneidade, frutos da diáspora de migrantes para países mais ricos (como é o caso do 

México com os Estados Unidos, por exemplo) devem ser designados como hibridismo ou 

hibridação, pois o conceito de mestiçagem deve ser usado para caracterizar as sociedades 

latino-americanas constituídas por uma dupla mestiçagem, a cultural e a biológica: 

 
O hibridismo ou a hibridação designaria mais adequadamente as misturas 
que ocorrem nas sociedades multiculturais da Europa e da América do 
Norte, que preservam seus grupos “étnicos” em sociedades mosaicos, ou 
seja, a sociedade majoritária (branca) e hegemônica, que detém os poderes 
políticos e econômicos, convive com as culturas dos imigrantes. 
(GRUZINSK, apud FIGUEIREDO, 2010, p. 91)  

 
 

Eurídice Figueiredo (2010) escreve ainda que Édouard Glissant, pensador e escritor 

antilhano (Martinica), teorizando sobre a crioulização, afirma que a mestiçagem é uma 

condenação, pois o mestiço é objeto de escândalo, sentindo-se um fracassado. Existe uma 

vergonha na origem do mestiço, uma vez que se trata de um abastardamento, ou o abandono 

pelo pai. A mestiçagem no Caribe retoma a ideia de junção de culturas e de grandes raças do 

mundo, já na Europa a mestiçagem se deu com povos igualmente brancos. Por isso, o europeu 

se sente pertencente a uma raça pura, chegando a condenar a mistura de raças. Os teóricos da 

Crioulidade, Bernabé, Confiant e Chamoiseau (apud FIGUEIREDO, 2010, p. 93) afirmam 

que a crioulidade é diferente da mestiçagem (biológica e cultural), “ideologema que foi 

reivindicado pela América Latina como marca de sua identidade”. Eles compreendem a 

mestiçagem como uma síntese e a crioulidade como algo imprevisível. Glissant usa o termo 

crioulização, por achar que este confere um sentido de processo, e crioulidade exprimiria uma 

essência. Ele também se opõe à mestiçagem pelo mesmo motivo de Bernabé, Confiant e 

Chamoiseau. No entanto, Eurídice Figueiredo discorda, observando que: 
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[...] a mestiçagem, em seu duplo sentido biológico e cultural, é um processo 
muito mais amplo e muito mais universal, que afeta toda a vida das 
comunidades. Ao contrário do que afirma Glissant, o conceito da 
mestiçagem pode ser encarado como um longo processo que, não só não 
termina em uma síntese, como está em constante devir, com resultados 
imprevisíveis. (FIGUEIREDO, 2010, p. 94) 

 
 

Na América Latina colonial, o termo mestiço era usado para designar os filhos dos 

brancos com as índias, e o termo mulato (derivado de mulo) designava o filho dos homens 

brancos com as mulheres negras. “Acreditava-se que os mestiços seriam estéreis como o 

mulo, resultado híbrido do cruzamento de jumento com égua ou de cavalo com jumenta” 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 97). A figura do mestiço era sempre vista com maus olhos, por ser 

associada à bastardia. Mesmo sendo filho legítimo e se passando por branco, quando sua 

origem era descoberta, o mestiço se via desmascarado, pois “dentro do padrão positivista que 

dominou a América pelo menos até o início do século XX, ele carregava o estigma da raça 

inferior, selvagem ou bárbara” (FIGUEIREDO, 2010, p. 99). Bernarda Cabrera era mestiça, 

mas seu pai era índio e sua mãe branca. Devido a essa relação nada típica na América 

colonial, ela nasce carregando o fardo da bastardia, mas com um peso a mais: sua mãe 

manchara o nome da família. Bernarda não é fruto de um relacionamento sem futuro ou amor 

de um branco com uma índia, mas o contrário. O casamento fracassado com o Marquês de 

Casalduero marca ainda mais essa exclusão, pois ela não adquire status algum com essa 

união.  

Para Júlio Cesar Tavares, no capítulo “Diáspora Africana: Articulando 

Singularidades na Globalidade”, em América Latina: integração e interlocução (REIS e 

FIGUEIREDO, 2011), a cultura africana (de várias regiões da África) espalhou pelo mundo a 

marca do que foi preservado. Muito disso está presente no comportamento de Sierva María: a 

dança, a música, a culinária e a religiosidade. Há também as curas vindas da sabedoria da 

fauna e da flora tropicais e a organização familiar. O curandeirismo, inclusive, é uma das 

formas utilizadas para ajudar Sierva María a se curar da ferida provocada pelo ataque do cão e 

depois, da possível raiva. Sobre as pessoas egressas dessa cultura, Tavares escreve que: 

 
Cerca de 150 milhões de almas são herdeiras diretas da cultura africana, 
negros e mestiços, pelo menos, 30% da população da região, especialmente, 
localizados no Brasil, na Colômbia e na Venezuela. Mantidos há séculos em 
condições sob exclusão e dominação por políticas etnocidas, na maior parte 
dos casos, nem sempre explícitas, essas populações vivem, por isso, 
submetidas aos piores índices econômicos e sociais, sem contar a 
indignidade, a ausência de reconhecimento cultural, as injustiças cognitivas e 
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a falta de respeito advinda da inexistente cidadania. Ainda pior, é a forma 
banalizada e naturalizada com que as elites tratam as situações cotidianas 
frequentemente engolfadas no estereótipo e na imaginação colonial. 
(TAVARES, 2011, p. 111-12) 

 

Nessa citação se explica grande parte do preconceito sofrido pela população marginalizada 

nas sociedades colonais. Como consequência de diferentes formas de preconceito, a falta de 

reconhecimento e/ou, até mesmo, a proibição de determinadas práticas culturais ganham 

representação, através da metáfora literária, em Del amor y otros demonios, na construção das 

personagens de Sierva María, Dominga de Adviento, entre outros. Dos 44 milhões de 

habitantes da Colômbia, segundo se afirma, 25% são descendentes de africanos. Esse número 

posiciona o país em terceiro lugar entre os países “mais populosos da diáspora africana, atrás 

do Brasil e dos Estados Unidos” (TAVARES, 2011, p. 116). Tavares escreve que em Lima 

(Peru), desde a quebra da supremacia da população afro-descendente, percebeu-se que uma 

forma mais bem sucedida de controle social da população de origem africana e da indígena, 

seria estimular o matrimônio inter-racial. A igreja teve um papel fundamental nesse caso, se 

considerarmos o volume desses matrimônios realizados no final do século XIX. Referindo-se 

ainda a Lima, Tavares escreve sobre o hibridismo religioso, relatando o fato de um escravo 

angolano que pinta afrescos representando a imagem do Cristo Crucificado (em 1651), mas 

com traços fisionômicos africanos. Ele referencia o terremoto de 1665 em Lima que provocou 

uma enorme destruição, permanecendo, entretanto, intacta a parede dos afrescos. Esse evento 

rapidamente fez com que inúmeros devotos passassem a cultuar a imagem. Suas homenagens 

incluíam “danças, gestos, ritmos, musicalidades africanas que são incorporadas ao culto ao 

Cristo Pachacamilla e acusadas, pela hierarquia eclesiástica, de constituírem atividades pagãs 

e indecentes” (TAVARES, 2011, p. 121). A Igreja, em 1677, ordenou que se apagasse a 

imagem, mas os devotos se opuseram. O culto foi ignorado pela hierarquia eclesiástica, mas 

ganhou, cada vez mais, adeptos que o associam a uma prática afro-peruana, pois há elementos 

africanos contidos na celebração ao lado do culto à imagem do Cristo negro:  

 
No território em que está confinada a população afrodescendente, o culto ao 
Cristo negro se converte em fonte de profundo alívio para os sofrimentos e 
agruras vividas. No decorrer dos séculos, torna-se também expressão do 
imaginário nacional, fortalecido pela aproximação com o tradicional culto 
indígena do Cristo Moreno, que protege Lima de terremotos. O cristianismo 
e sua mídia passam a validá-los e os valores afros engendram-se em uma 
dimensão nacional e internacional. O culto ao Señor Moreno de los Milagros 
transforma-se no maior evento espiritual da América andina, espalhando-se 
pela Colômbia, Bolívia, Equador e Venezuela. (TAVARES, 2011, p. 121)  
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Em Del amor y otros demonios há dois casos semelhantes a esse. Em conversa com padre 

Delaura, o bispo Don Toribio de Cáceres y Virtudes fala sobre a importância dos padres 

catequistas do período colonial ao atravessarem mares e oceanos para impor a fé católica aos 

povos pagãos das colônias e cita Yucatán:  

 
[...] donde habían construido catedrales suntuosas para ocultar las pirámides 
paganas, sin darse cuenta de que los aborígenes acudían a misa porque 
debajo de los altares de plata seguían vivos sus santuarios. Habló del 
batiburrillo de sangre que habían hecho desde la conquista: sangre de 
español con sangre de indios, de aquéllos y éstos con negros de toda laya, 
hasta mandingas musulmanes, y se prehuntó si semejante contubérnio cabría 
en el reino de Dios. (MÁRQUEZ, 2007, p. 119)  

 
O bispo conclui dizendo que tudo aquilo só podia ser produto do “inimigo”, forma como é 

conhecido o demônio na Igreja católica, que jamais aceitaria a hibridação, por não ser obra de 

Deus.  

Outro fato semelhante ao relatado sobre o Peru é o que se refere ao padre do bairro 

negro, Tomás de Aquino de Narváez, que vai ao Convento dar continuidade aos exorcismos 

de Sierva María. Segundo a menina, o padre tinha olhos que transmitiam confiança, e antes 

que ela pudesse falar qualquer coisa, ele lhe diz em língua yorubá: “Te traigo tus collares” 

(MÁRQUEZ, 2007, p. 153). E foi devolvendo os colares um a um, falando sempre em línguas 

africanas: “Si al final pasó al castellano fue sólo por consideración con la abadessa, incrédula de que 

Sierva María fuera capaz de tanta dulzura” (MÁRQUEZ, 2007, p. 153). 

Tomás de Aquino de Narváez, antigo fiscal do Santo Ofício em Sevilha e pároco do 

bairro dos escravos, tinha em seu currículo onze hereges, judeus e mulçumanos entregues à 

fogueira. Seu crédito, entretanto, se dava por todas as muitas almas que salvara do demônio 

em Andaluzia. Ele era filho de um procurador do rei que se casou com uma escrava.  

Conseguiu entrar no seminário ao provar que tinha uma linhagem limpa composta por quatro 

gerações de brancos:  

 
De regreso a la tierra había pedido la parroquia más humilde, se apasionó 
por las religiones y las lenguas africanas, y vivió como outro esclavo entre 
los esclavos. Nadie parecía mejor hecho para entenderse con Sierva María y 
enfrentarse con más razón a sus demonios. (MÁRQUEZ, 2007, p. 153-54) 

 

Sierva María o viu como seu salvador, e não estava errada, pois ele desconstruiu os 

argumentos das Atas e explicou à abadessa que nenhum deles era definitivo. Disse que os 

demônios da América são os mesmos da Europa, mas que suas condutas eram diferentes. 
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Explicou as quatro regras para se certificar de uma possessão, mas advertiu que os demônios 

podem usar delas mesmas para provar o contrário. E se despediu de Sierva María com 

carinho.  

O hibridismo está presente no interesse e na fascinação do padre pelas religiões e 

línguas africanas. Ele não as demonologizou, como era costume, mas procurou aprendê-las, 

astuciosamente, para aproximar os moradores do bairro da fé católica. Ainda sobre o bairro: 

 
El barrio de los esclavos, al borde mismo de la marisma, estremecía por su 
miseria. En las barracas de arcilla con techos de palma se convivía con los 
gallinazos y los cerdos, y los niños bebían del pantano de las calles. Sin 
embargo, era el barrio más alegre, de colores intensos y voces radiantes, y 
más al atardecer, cuando sacaban las sillas para gozar de la fresca en mitad 
de la calle. El pároco repartió los dilces entre los niños de la marisma, y se 
quedó com três para su cena. El templo era un rancho de bahareque y techo 
de palma amarga con una cruz de palo en el caballete. Tenía escanos de 
tablones macizos, un solo altar con solo santo y un púlpito de madera donde 
el párroco predicaba los domingos en lenguas africanas. (MÁRQUEZ, 2007, 
p. 155) 

 

Padre Tomás de Aquino de Narváez, além de mais humilde que o padre Delaura e o bispo, era 

também o único a se aproximar dos escravos e pobres da cidade. O que mais chama a atenção 

do leitor é a forma como esse hibridismo religioso se deu, dos católicos para os africanos em 

suas religiões. Havia uma necessidade de chamar a todos para a Igreja Católica, sendo assim, 

era mais fácil para os escravos se eles sentissem a sua religião mais presente dentro da Igreja. 

Obrigá-los a ter outra fé mais os afastava do cristianismo que os aproximava. Muitas vezes foi 

necessário aproximar a África da Igreja, com suas línguas, por exemplo, para que os escravos 

fizessem parte dela.  

Em “O Grande Caribe: mestiçagem e barroco, memória e história”, Eurídice 

Figueiredo (2011) cita Carpentier ao se referir a uma espécie de barroquismo engendrado pelo 

realismo maravilhoso americano: 

  
Apesar de se referir e analisar as diferentes formas de barroco europeu, 
Carpentier acaba tendo uma visão essencialista da América como terra do 
maravilhoso que engendra um barroquismo, que já estava, aliás, presente nas 
civilizações azteca e inca. Para ele, o barroco decorre também da 
necessidade de nomear a paisagem americana, diferente da europeia e, 
portanto, desconhecida, inimaginável, para os leitores europeus. Não basta 
que o escritor profira a palavra para que a coisa seja evocada: a rosa e a 
maçã, por exemplo, são termos que têm uma longa história literária enquanto 
plantas americanas como ceiba e papayo não são conhecidas; assim, o 
escritor é levado a fazer perífrases a fim de descrever, detalhar, comparar. 
(FIGUEIREDO, 2011, p. 185)  
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Ainda segundo a autora, há um caos engendrado na mestiçagem. Somente o barroco, com 

seus paradoxos, artifícios, carnavalização e erotismos exagerados, é capaz de referenciar esse 

mundo novo que requer uma linguagem híbrida e repleta de hipérboles. Segundo Glissant as 

duas construções conceituais estão associadas. Para a desordem caribenha, somente o caos 

barroco.   
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3.1 Fingimento e astúcia: o feitiço do jogo 

 

A astúcia, dolos, as vantagens, kérde, e a 
habilidade de apreender a ocasião, kairós, dão ao 
mais fraco os meios de triunfar sobre o mais 
forte, ao menor de ganhar do maior. 

Marcel Détienne e Jean-Pierre Vernant, 
Métis: as astúcias da inteligência 

 

Conforme já foi dito nesta dissertação, a personagem central do romance de Márquez 

é acusada pela Igreja de ser vítima de possessão demoníaca. A cultura do negro, a 

religiosidade, as línguas, as danças e a culinária, manifestas no comportamento de Sierva 

María, apesar de sua cor branca e de sua origem social (pertencente à classe aristocrática), 

eram demonologizados pela Igreja Católica. Do diagnóstico do médico Abrenuncio, 

encarregado de examinar a menina, consta que ela não contrairá a raiva devido ao tempo já 

passado após o ataque do cão. Entretanto, o bispo da cidade convence seu pai, o marquês de 

Casalduero, a interná-la no Convento de Santa Clara, ignorando as explicações científicas 

dadas pelo médico. Cayetano Delaura, padre bibliotecário encarregado de cuidar do 

exorcismo de Sierva María, apaixona-se pela menina.  

Para Guilhermo Tedio, no texto “Del amor y otros demonios o las erosiones del 

discurso inquisitorial” (2005), o demônio está presente no romance não só na interpretação 

que os brancos têm dos negros, mas também entre os agentes da autoridade: a abadessa, o 

bispo, o marquês e sua esposa. A abadessa, segundo Cayetano Delaura, estava possuída por 

demônios de rancor e intolerância. O narrador diz que o bispo estava corroído por uma asma 

maligna que fazia desconfiar de sua fé. O marquês de Casalduero, pai de Sierva María, sente 

que está apodrecendo. E o mesmo é dito de sua esposa, que expelia flatulências letais. O 

narrador exercita em sua narrativa uma linguagem rica de referências ao demônio a partir de 

animais tomados pela tradição como diabólicos, tais como: galo, bode, porco, iguana, aranha 

e serpente.   

Para o bispo Don Toribio de Cáceres y Virtudes, tudo o que não era católico era 

demonologizado. Mesmo sabendo que Sierva María estava com o tornozelo mordido por um 

cachorro, ele afirma que a raiva humana é uma das astúcias do “inimigo”, restando, assim, 

somente a salvação de sua alma, para mostrar que os católicos são mais poderosos que o 

demônio. Palencia-Roth chama a atenção para o discurso do narrador, que aponta os 
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equívocos cometidos pelo Santo Ofício que sacrificava em fogueiras muitos inocentes por 

serem contrários aos princípios católicos. Muitas negras, por exemplo, foram condenadas por 

bruxaria. A acusação de Sierva María de possessão a associa com a cultura negra. Em 

seguida, Palencia-Roth faz uma interpretação dos possíveis “otros demonios” referenciados 

no título do romance: 

 
La verdad que porta este discurso novelesco es, entonces, la de que los 
verdaderos demonios, contra los cuales pelean los simpatizantes de la 
inquisición, son los mismos inquisidores con sus juicios dogmáticos, 
autoritarios, a la ligera y con sus procedimientos de verdugos cuando hacen 
exorcismos. Por otra parte, el narrador expresa que el obispo es el demonio a 
los ojos de Sierva María. [...] Por consecuente, los lectores y lectoras 
podemos deducir que los demonios a que hace referencia el título de la obra 
son los miembros de la Iglesia católica en su tarea de inquisidores. 
(PALENCIA-ROTH, S/D) 

 
Palencia-Roth afirma que, na Cartagena colonial do século XVIII, a possessão 

representada na personagem de Sierva María, se desenvolvia dentro das normas do Santo 

Ofício, que se estabeleceu em Cartagena em 1610, permanecendo até o início do século XIX. 

O Santo Ofício era um Conselho de controle social, perfeita metáfora da escravidão que 

saturava a vida dos cartageneses na época colonial. Para Guilhermo Tedio, tal Conselho 

ajudou também a manter na América o comércio negreiro que favorecia os senhores de 

escravos.  

A causa da demonologização do negro é fruto do racismo que eles sofriam por parte 

dos espanhóis e crioulos. Segundo Maarten Steenmeijer em “Racismo utópico en Del amor y 

otros demonios”, a etnia e a cultura africana no romance de García Márquez têm vários 

papéis: 

 
Un examen somero muestra que los negros tienen el rol tópico de esclavos, 
es decir, de seres que la comunidad dominante considera como infrahumanos 
y que la historia oficial niega. Son, igualmente, una presencia inquietante o 
incluso una amenaza para la elite criolla, por tener otros rituales, otros 
idiomas, otros códigos y, demás, por irradiar la vitalidad de la mala hierba. 
(STEENMEIJER, 2002, s/p) 

 

Para ele, foram o fanatismo e a intolerância os culpados pela morte prematura de Sierva María 

de Todos los Ángeles.  
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Palencia-Roth observa que a natural e sensual maneira de ser da cultura africana 

serve como contraponto à repressiva e fria cultura branca, espanhola e católica, que interpreta 

como manias do demônio muitas paixões normais ao ser humano. Mesmo sendo descendente 

de europeus e mestiços, Sierva María possui a espiritualidade africana. Nela se mesclam 

simbolicamente o sangue das três culturas mais importantes da Colômbia, mas a base de sua 

salvação, de sua beatificação simbólica e estética é principalmente africana. Segundo 

Palencia-Roth, García Márquez reconhece e celebra o fato de que dentro de todo colombiano 

do Caribe, atrás da máscara espanhola e católica, bate o coração de um ser africano. 

Entretanto, para Steenmeijer, celebrar não é o termo mais adequado, visto que os negros têm 

voz apenas no romance, pois o discurso é dominado por um narrador que simpatiza com eles, 

mas não vive com eles: “si la novela ‘celebra’ una cultura, es la cultura de origen europeo, por 

aborrecida que sea por el propio autor fuera de sus ficciones” (STEENMEIJER, 2002, s/p).  

O comportamento de Sierva María, definido pelos católicos na obra como possessão, 

também pode ser definido pelos leitores como jogo, uma vez que, como se sabe, segundo a 

lógica ocidental, a personagem não está possuída pelo demônio. No entanto, seu 

comportamento não é normal, e, também não se pode dizer que Sierva María é uma menina 

ingênua. O narrador diz que o modo de ser da personagem era tão sigiloso, que ela mais 

parecia uma pessoa invisível. Assustada com essa condição, sua mãe coloca um sino em seu 

pulso para que sempre a ouvisse quando estivesse se aproximando, mas a menina era tão 

astuciosa que colocava o sino no gato.  

Mãe e filha não se entendiam. Não era culpa de uma nem de outra, mas o 

desentendimento se devia à natureza de ambas. Bernarda Cabrera vivia em pânico desde que 

percebeu na filha uma certa condição fantasmal: 

 
Temblaba sólo de pensar en el instante en que miraba hacia atrás y se 
encontraba con los ojos inescrutables de la criatura lánguida de los tules 
vaporosos y la cabellera silvestre que ya le daba a las corvas. “¡Niña!”, le 
gritaba, “¡te prohíbo que me mires así!”. Cuando más concentrada estaba en 
sus negocios sentía en la nuca el aliento sibilante de serpentie en acecho, y 
daba un salto de pavor. / “¡Niña!”, le gritaba. “¡Haz ruido antes de entrar!” / 
Ella le aumentaba el susto con una retahíla en lengua yoruba. (MÁRQUEZ, 
2007, p. 56)  

 

Ao que parece, Sierva María queria mesmo estar perto da mãe. Seu jeito de se aproximar era 

realmente assustador, e por mais que se tratasse de uma criança, não podemos afirmar que ela 

não tinha noção de que assustava. Sua mãe já havia deixado isso claro, colocando um sino em 

seu pulso. Mesmo assim, a menina continuava a se comportar do mesmo jeito:  



71 
 

 
De noche era peor, porque Bernarda despertaba de golpe con la sensación de 
que alguien la había tocado, y era que la niña estaba a los pies de la cama 
mirándola dormir. Fue inútil el intento de la esquila en el puño, porque el 
sigilo de Sierva María le impedia que sonara. “Lo único que esa criatura 
tiene de blanca es el color”, decía la madre. Tan cierto era, que la niña 
alternaba su nombre con outro nombre africano que se había inventado: 
María Mandinga. (MÁRQUEZ, 2007, p. 56)  

 

Repetindo, se Sierva María procurava estar sempre perto da mãe, ainda que a assustasse, era 

porque essa era a única forma de chamar sua atenção. Ao leitor cabe a interrogação: Se ela 

fosse amorosa, a mãe também não a trataria mal? O que incomodava Bernarda Cabrera não 

era a presença fantasmal de sua filha, mas a sua existência, conforme já se disse em capítulo 

anterior.   

Na obra Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura, Johan Huizinga escreve 

sobre o jogo e suas características. À luz de suas reflexões podemos reinterpretrar o 

comportamento defenido como estranho de Siera María. O filósofo observa que há um 

divertimento no jogo e, ao que parece, Sierva María se diverte quando se faz de possessa, pois 

sabia que as pessoas acreditavam que ela estava endemoniada. Por ter sido negligenciada 

pelos pais ao nascer e passando a receber um pouco de carinho e atenção do pai somente após 

ser atacada por um cachorro raivoso, a menina se finge de doente em sua presença, mesmo 

quando não tem moléstia alguma, nos induzindo a acreditar que faz isso somente para 

continuar recebendo seus carinhos. 

Sierva María, que se identificava com o universo dos negros e vivia com eles, 

procurava se fantasiar como forma de se assemelhar ainda mais com os escravos da casa: 

“Estava ayudando a desollar conejos, con la cara pintada de negro, descalza y con lo turbante 

colorado de las esclavas” (MÁRQUEZ, 2007, p. 24). Esse tipo de “máscara” que ela usa para se 

camuflar na senzala é uma das características do jogo para enganar o outro e se enganar, como 

forma de se iludir com a fantasia criada.  

Quando a personagem já estava enclausurada no Convento de Santa Clara e acusada 

de possessa, ela se finge de endemoniada para assustar as Irmãs Clarissas. Quanto mais 

assustadas elas ficavam, mais a menina se divertia. Para as Clarissas, a possessão de Sierva 

María também era um divertimento: “Una niña endemoniada dentro del convento tenía la 

fascinación de una aventura novedosa” (MÁRQUEZ, 2007, p. 84). Isso não fascinava apenas 

as Clarissas, mas também os visitantes do Convento como aconteceu com o vice-rei de 

Espanha em visita ao Convento de Santa Clara. Ele quis saber sobre as presas do local, mas a 
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Abadessa disse a ele não haver interesse algum em apresentar-lhe às presas, pois só havia 

duas, e uma delas estava possuída pelo demônio, entretanto, “bastó decirlo para despertar su 

interés” (MÁRQUEZ, 2007, p. 113). O filósofo Huizinga escreve sobre os laços que unem 

beleza e jogo. Como Sierva María atraía mais que assustava, as Clarissas viam nela um 

atrativo dentro do Convento de Santa Clara. Huizinga escreve também que o jogo é uma 

atividade voluntária. Não se obedece a ordens para jogar, isso se faz quando se quer, sendo 

possível adiar e suspender o jogo a qualquer momento. Sierva María inicia seu fingimento 

quando tem público, no caso as Clarissas e seu pai. Quando não tem mais ninguém para 

assistir a seu jogo, ela encerra seu “espetáculo”, voltando ao estado de silêncio. Quem brinca 

e joga e tem consciência disso, é mais que um simples ser racional, pois o jogo é irracional. 

Sierva María é uma criança esperta, ela sabe que joga e conhece as consequências de seu 

jogo. Segundo Huizinga, não há loucura no jogo, portanto, não podemos dizer que Sierva 

María apresentava um comportamento semelhante à loucura.  

Uma das características do jogo é acreditar nele para que seja real. A criança, quando 

brinca, se insere nesse universo do jogo. Sierva María, quando finge, parece acreditar em seu 

fingimento, como nos mostra o narrador na cena onde ela é pintada em um retrato: 

 
A la hora nona el retrato estaba terminado. El pintor lo escudriñó a distancia, 
le dio dos o tres pinceladas finales, y antes de firmarlos le pidió a Sierva 
María que lo viera. Era idéntica, parada en una nube, y en médio de una 
corte de demonios sumisos. Ella lo contempló sin prisa y se reconoció en el 
esplendor de sus años. Por fin dijo: / “Es como un espejo”. / “¿Hasta por los 
demonios?”, preguntó el pintor. / “Así son”, dijo ella. (MÁRQUEZ, 2007, p. 
123)  

 

Em momento algum ela se defende dizendo, ou demonstrando, que não está possessa, ou, até 

mesmo, assumindo sua farsa. É como se assim ela se sentisse poderosa. Quando Delaura 

pergunta a ela o porquê de estar no Convento, ela responde que está ali por ter o diabo em seu 

corpo. Ela teria dito isso por ingenuidade ou por deleite?  

Outra característica do jogo é o lugar que ocupa e sua duração. O jogo tem um 

espaço para acontecer e só dura nesse espaço. O espaço de Sierva María é definido pelo 

público, pois ela só joga quando há pessoas por perto. O público é o seu palco, pois, quando 

sozinha, ela prefere o silêncio. Huizinga escreve que: “Todo jogo tem suas regras. São estas 

que determinam aquilo que ‘vale’ dentro do mundo temporário por ele circunscrito” 

(HUIZINGA, 1971, p. 14). Quais são as regras de Sierva María? Teria ela alguma regra? O 

filósofo chama o momento de jogo de feitiço, pois os jogadores, durante o jogo, estão 
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enfeitiçados, e Sierva María, durante seu fingimento, também aparenta estar enfeitiçada. As 

leis e costumes da vida quotidiana perdem validade no universo do jogo e a personagem 

parece não se importar em ser considerada uma possessa e nas consequências que isso 

acarreta. 

Um dos aspectos fundamentais para a função de jogo é a representação de alguma 

coisa. No caso de Sierva Maria, temos a representação de uma possessão. Representar é 

mostrar algo, podendo ser apenas uma exibição, mas que cause admiração, ou que tenha essa 

intenção: 

 
A criança fica literalmente “transportada” de prazer, superando-se a si 
mesma a tal ponto que quase chega a acreditar que realmente é esta ou 
aquela coisa, sem, contudo, perder inteiramente o sentido da “realidade 
habitual”. Mais do que uma realidade falsa, sua representação é a realização 
de uma aparência: é “imaginação”, no sentido original do termo. 
(HUIZINGA, 1971, p. 17) 

 
 

Sobre esse aspecto podemos retomar o divertimento, pois é possível dizer que Sierva María se 

diverte nesse jogo, transportada de prazer. Quando Martina Laborde, a outra presa do 

convento, foge pela passagem usada por Delaura, Sierva María diz às Irmãs Clarissas e à 

Abadessa que foram os demônios que a levaram de lá: 

 
“Eres cómplice y serás castigada”. / La niña levantó la mano libre con una 
determinación que paralizó a la abadesa en su sitio. / “Los vi salir”, dijo. / La 
abadesa quedó atónita. / “¿No estaba sola?”/ “Eran seis”, dijo Sierva María. / 
No parecía posible, y menos aún que salieran por la terraza, cuya única vía 
de escape era el pátio fortificado. “Tenían alas de murciélago”, dijo Sierva 
María aleteando con los brazos. “Las abrieron en la terraza, y se la llevaron 
volando, volando, hasta el outro lado del mar”. El capitán de la patrulla se 
santiguó espantado y cayó de rodillas. / “Ave María Purísima”, dijo. / “Sin 
pecado original concebida”, dijeron a coro. (MÁRQUEZ, 2007, p. 164-5) 

 

Sierva María não parece temer as consequências de se fazer passar por endemoniada, por isso 

finge que conhece os demônios e os vê. No entanto, isso nos mostra que há certa ingenuidade 

em seu comportamento, pois durante as sessões de exorcismo, ela sofre. Há, como outra 

característica do jogo, a “sua separação espacial em relação à vida quotidiana” (HUIZINGA, 

1971, p. 23), e Sierva María parece representar a possessão para se defender. Primeiro, por 

saber que as Irmãs Clarissas a consideravam possessa e não havia nada que mudasse essa 

certeza, segundo, por saber que era esse o espetáculo que as Clarissas esperavam ver. 

Entretanto, durante as sessões de exorcismo, ela não continua com a representação, pelo 
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contrário, sai de cena a menina esperta para entrar a menina amedrontada. Não podemos 

dizer, diante disso, que ela é totalmente maliciosa e, muito menos, totalmente ingênua. Sobre 

isso Huizinga escreve que:  

 
O jogo tem, por natureza, um ambiente instável. A qualquer momento é 
possível à “vida quotidiana” reafirmar seus direitos, seja devido a um 
impacto exterior, que venha interromper o jogo, ou devido a uma quebra das 
regras, ou então do interior, devido ao afrouxamento do espírito do jogo, a 
uma desilusão, um desencanto. (HUIZINGA, 1971, p. 24)  

 
 

 A consciência de se saber jogando é outro traço fundamental do jogo. Em todas as 

religiões primitivas podemos encontrar um elemento do “faz de conta”. Tanto o feiticeiro 

quanto o enfeitiçado têm consciência de sua ilusão. Em Del amor y otros demonios, Martina 

Laborde, a outra prisioneira do Convento de Santa Clara, sabe que a menina mente, no 

entanto, isso não a impede de se iludir e se surpreender com o que ouve:  

 
Martina le contó quién era, y por qué estaba allí para el resto de sus días, a 
pesar de que había perdido la voz de tanto proclamar su inocencia. Cuando 
le preguntó a Sierva María las razones de su encierro, ella pudo decirle 
apenas lo que sabía por su exorcista: “Tengo adentro un diablo”. Martina la 
dejó en paz, pensando que mentía, o que le habían mentido, sin saber que 
ella era una de las pocas blancas a quienes les había dicho la verdad. 
(MÁRQUEZ, 2007, p. 100-01)  

 

Há um acontecimento interessante nessa passagem, pois ambas confiam uma na outra, mesmo 

sem saber dessa reciprocidade. O narrador nos mostra que, durante o encontro das duas, era 

como se a cela estivesse dominada pelo espírito de Dominga de Adviento, a única pessoa em 

quem Sierva María confiara até então. Huizinga escreve ainda que:  

 
Apesar desta consciência parcial do caráter fictício das coisas na magia e nos 
fenômenos sobrenaturais em geral, os mesmos observadores insistem que daí 
não se deve concluir que todo o sistema de crenças e práticas seja apenas 
uma fraude inventada por um grupo de “incrédulos”, tendo em vista dominar 
os “crédulos”. (HUIZINGA, 1971, p. 28) 

 

No romance Del amor y otros demonios o padre Delaura se deixa seduzir pelo misterioso jogo 

de máscaras que caracteriza o comportamento de Sierva María. Huizinga escreve sobre esse 

mistério que envolve a quem participa do jogo de sedução: 
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O homem moderno tem uma aguda sensibilidade para tudo quanto é 
longínquo e estranho. Nada o ajuda melhor a compreender as sociedades 
primitivas do que seu gosto pelas máscaras e disfarces. [...] Mesmo para o 
adulto civilizado de hoje, a máscara conserva algo de seu poder misterioso, 
inclusive quando a ela não está ligada emoção religiosa alguma. 
(HUIZINGA, 1971, p. 30)  

 
 

Precisando da legitimação de seu discurso para manter o domínio da Igreja Católica, 

o bispo Don Toribio de Cáceres y Virtudes necessitava de sucesso no exorcismo de Sierva 

María: “’Con mayor razón’, dijo el bispo. ‘El caso de la niña, llevado a bien, puede ser el 

impulso que nos falta’” (MÁRQUEZ, 2007, p. 90). Sendo assim, nenhuma explicação médica 

poderia desmentir sua opinião.  

 Em Métis – As astúcias da inteligência, do historiador e antropólogo francês Jean-

Pierre Vernant e do historiador belga Marcel Détienne, a astúcia é apresentada como métis: 

 
A métis é uma forma de pensamento, um modo de conhecer; ela implica um 
conjunto complexo, mas muito coerente, de atitudes mentais, de 
comportamentos de intelectuais que combinam o faro, a sagacidade, a 
previsão, a sutileza de espírito, o fingimento, o desembaraço, a atenção 
vigilante, o senso de oportunidade, habilidades diversas, uma experiência 
longamente adquirida; ela se aplica a realidades fugazes, móveis, 
desconcertantes e ambíguas, que não se prestam nem à medida precisa, nem 
ao cálculo exato, nem ao raciocínio rigoroso. (DÉTIENNE e VERNANT, 
2008, p. 11)  

 

Como já havíamos dito anteriormente, Sierva María possuía um comportamento no 

Convento que indicava o fingimento como proteção. Não só ela, mas sua mãe, Bernarda 

Cabrera, também era muito astuciosa. No caso da mãe, a astúcia estava presente na forma 

como lidava com a venda da farinha, com a qual contrabandeava escravos. Ambas não 

conseguem manter a astúcia por muito tempo. Sierva María perde para os maus tratos do 

exorcismo e Bernarda Cabrera perde para o cacau fermentado. O comportamento de Sierva 

María, astucioso entre as paredes do Convento, nos parece uma tática de sobrevivência. Ela 

precisava assustar para sobreviver. Se ela chegasse ao Convento vulnerável, teria sido presa 

fácil, além de vir a morrer de tristeza e/ou solidão. Quando ainda vivia na casa de seus pais, 

sua astúcia era justificada como forma de se aproximar da mãe e ser notada por ela.  

Sierva María era tratada no Convento como uma possessa, e como nenhuma 

explicação era suficiente para provar à abadessa de que não havia possessão, a menina passa a 

se comportar nesse espaço como uma endemoniada de fato. Assim ela se protegia, pois as 

Clarissas do Convento, mesmo curiosas, tinham medo dela: 
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Em toda situação de confronto ou de competição – estejamos nós nas garras 
de um homem, um animal ou uma força natural – o sucesso pode ser obtido 
por duas vias. Ou por uma superioridade de “força” no domínio onde a luta 
se desenrola, o mais forte vencendo; ou pela utilização de procedimentos de 
uma outra ordem, cujo efeito é precisamente falsear os resultados da prova a 
fazer triunfar aquele que, com certeza, era considerado derrotado (inferior). 
(DÉTIENNE e VERNANT, 2008, p. 19)  

 

Era, realmente, muito necessário que a personagem usasse de astúcia para sobreviver 

no Convento de Santa Clara. Afinal, ela era apenas uma criança contra todo o poder 

eclesiástico de sua cidade. O exercício da astúcia assim se define em Détienne e Vernant: 

 
Por certos aspectos, a métis orienta-se para o lado da astúcia desleal, da 
mentira pérfida, da traição, armas desprezíveis das mulheres e dos covardes. 
Mas, por outros, ela aparece mais preciosa que a força; ela é de certa forma a 
arma absoluta, a única que tem poder de assegurar, em toda circunstância e 
quaisquer que sejam as condições da luta, a vitória e a dominação do outro. 
(DÉTIENNE e VERNANT, 2008, p. 19-20)  

 

Sierva María finge, engana, trapaceia com todos no Convento para poder se defender dos 

maus tratos que sofre por ser considerada possessa: 

 
A métis é uma potência de astúcia e de engano. Ela age por disfarce. Para 
ludibriar sua vítima, ela toma emprestada uma forma que mascara, em lugar 
de revelar seu ser verdadeiro. Nela a aparência e a realidade desdobradas 
opõem-se como duas formas contrárias, produzindo um efeito de ilusão, 
apáte, que induz o adversário ao erro e deixa-o, em face de sua derrota, tão 
ofuscado quanto diante dos sortilégios de um mágico. (DÉTIENNE e 
VERNANT, 2008, p. 29) 

 

Só restava a Sierva María, portanto, se fazer de possessa para assustar a todos e, quem sabe, 

ganhar tempo: “A astúcia, dolos, as vantagens, kérde, e a habilidade de apreender a ocasião, 

kairós, dão ao mais fraco os meios de triunfar sobre o mais forte, ao menor de ganhar do 

maior” (DÉTIENNE e VERNANT, 2008, p. 31). Sierva María era silenciosa, assustava a mãe 

antes mesmo da raiva. Ela aprendera com Dominga de Adviento a passar entre os cristãos sem 

ser vista nem sentida: 
 

Lo atormentaba la culpa de haberla abandonado a su suerte en el patio de los 
esclavos. A eso atribuía sus silencios, que podían durar meses; las 
explosiones de violencia irracional, la astucia con que se burlaba de la madre 
colgándoles a los gatos el cencerro que ella le ponía en el puño. La mayor 
dificultad para conocerla era su vicio de mentir por placer.  / “Como los 
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negros”, dijo Delaura. / “Los negros nos mienten a nosotros, pero no entre 
ellos”, dijo el marqués. (MÁRQUEZ, 2007, p. 128)  

 

A passagem citada se dá em uma conversa entre o pai de Sierva María e o padre Delaura, 

onde podemos ver que a astúcia da personagem podia ser notada por algumas pessoas de sua 

convivência. Détienne e Vernant (2008) escrevem sobre a necessidade de ser silencioso e 

estar sempre à escuta para ser invisível. Dessa forma, Sierva María podia passar entre os 

cristãos sem ser vista nem sentida, como um ser imaterial. As armas para se conquistar isso, 

segundo os dois filósofos, são a astúcia, o engano e o ataque de surpresa. 

Em Pele negra máscaras brancas (2008), Frantz Fanon afirma defender o princípio 

de que uma sociedade deve se definir como racista ou não, e que, enquanto não 

compreendermos essa evidência, deixaremos de resolver muitos problemas. Dizer que um 

local é menos racista que outro já revela a incapacidade de se pensar corretamente sobre o 

assunto, uma vez que “é utópico procurar saber em que um comportamento desumano se 

diferencia de outro comportamento desumano” (FANON, 2008, p. 85). Racismo é sempre 

racismo. Ou existiria diferença entre um racismo e outro? Para Mannoni o branco pobre da 

África do Sul detesta o negro, independentemente de qualquer processo econômico. Sobre a 

mentalidade antissemita, Fanon cita Sartre: 

 
Assim, chamaría de bom grado o antissemitismo de esnobismo do pobre. 
Parece, com efeito, que a maioria dos ricos utiliza esta paixão em vez de 
entregar-se a ela, pois tem coisa melhor a fazer. Esta paixão se propaga 
normalmente nas classes médias, precisamente porque elas não têm nem 
terra, nem castelo, nem casa! Ao tratar o judeu como um ser inferior e 
pernicioso, afirmo, ao mesmo tempo, que pertenço a uma elite. (SARTRE, 
apud FANON, 2008, p. 86)  

 

Segundo Fanon (2008, p. 87), todas as formas de exploração se parecem, todas se apoiam em 

algum decreto bíblico, todas se aplicam ao mesmo “objeto”: o homem. Ele afirma ainda que o 

racismo colonial não difere dos outros racismos e que considerar abstratamente a estrutura de 

uma ou outra exploração é mascarar o problema capital e fundamental de colocar o homem 

em seu devido lugar.  

Fanon discorda de Mannoni quando ele afirma que só se percebe a inferioridade da 

cor da pele entre indivíduos que vivem em minoria em um ambiente de outra cor, uma vez 

que o colonizador nunca se sentiu discriminado mesmo estando em minoria nas colônias, por 

isso se diz que é o racista que cria o inferiorizado. Para Abram Kardiner, psiquiatra e 

antropólogo: 
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Ensinar o Cristianismo às pessoas de Alor é uma tarefa digna de Dom 
Quixote. [...] não tem nenhum sentido enquanto a personalidade permanece 
construída com elementos que estão em completa desarmonia com a 
doutrina cristã: certamente é começar pelo lado pior. (KARDINER, apud 
FANON, 2008, p. 92)  

 

Segundo Fanon, se os negros eram impermeáveis aos ensinamentos de Cristo não é porque 

eram incapazes de assimilá-los, mas porque compreender algo novo exige disponibilidade, 

preparação e uma nova formação, ressaltando-se que, historicamente, o cristianismo era 

imposto aos escravos e aos índios que viviam nas colônias. Em Del amor y otros demonios, o 

bispo lembra uma Igreja em Yucatán que fora construída em cima de “pirâmides pagãs,” 

como já se mencionou anteriormente. Aos olhos do branco o negro não tem resistência 

ontológica, mas é importante lembrar que seus costumes e referências etno-culturais foram 

anulados traumaticamente porque estavam em contradição com uma civilização que não 

conheciam e que lhes foi imposta.  

Ainda segundo Fanon, essas eram as características do negro segundo a ótica branca 

monológica ocidental: “Preto = biológico, sexo, forte, esportista, potente, boxeador, Joe 

Louis, Jess Owen, soldados senegaleses, selvagem, animal, diabo, pecado” (FANON, 2008, p. 

144). Na Europa, o mal era representado pelo negro. As figuras de Satã, Caim, dos carrascos, 

enfim, todo o mal era referenciado como negro, o arquétipo dos valores inferiores era 

representado pelo negro e, por isso, ele é demonologizado em um momento da história onde a 

lei é imposta pelo Santo Ofício.  
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CONCLUSÃO  
 

Em nossa dissertação, analisamos o hibridismo cultural e o sincretismo religioso em 

Del amor y otros demonios, assim como abordamos a denúncia da intolerância entrevista no 

discurso religioso monológico do catolicismo “branco”, que identifica o ethos religioso 

africano e afro-americano de Sierva María com os sintomas de uma possessão demoníaca. 

Abordamos ainda o dúbio comportamento (fingimento ou possessão?) de Sierva María que 

confundia as Irmãs Clarissas e que, mesclado às atitudes semelhantes às dos negros, dava 

mais embasamento às acusações da Abadessa do Convento de Santa Clara. Analisamos ainda 

o embate entre os discursos religioso e científico nos diálogos entre o médico Abrenuncio e o 

padre Cayetano Delaura. 

No romance, a acusação da Igreja de possessão demoníaca se deve ao 

comportamento agressivo da personagem, após ter sido atacada e mordida por um cão 

raivoso, e também aos costumes de Sierva María, identificados com a cultura negra, uma vez 

que a menina fora criada na senzala a partir do abandono dos pais. A cultura do negro, a 

religiosidade, a culinária, as línguas e as danças, manifestos no comportamento de Sierva 

María, são demonologizados pela Igreja Católica. A menina, que possuía uma identidade 

híbrida, só se sentia incluída no espaço destinado aos escravos negros, a senzala, por se 

identificar com eles culturalmente, sentindo-se excluída do espaço sociocultural e religioso 

dos brancos. Na senzala ela compartilhava com os escravos suas línguas, seus costumes e sua 

religião. Quando se autodenomina María Mandinga, a personagem marca ainda mais essa 

identidade híbrida. O hibridismo cultural de Sierva María a converte, aos olhos da Igreja, em 

um ser demoníaco. Sua história exemplifica, na metáfora literária, o processo de 

demonologização do negro no período colonial. No imaginário social não há dúvida quanto à 

identificação do demônio com o negro. Há várias personagens no romance que confundem as 

práticas culturais de origem africana com manifestações demoníacas, a começar por Bernarda 

Cabrera, mãe de Sierva María. Ela vê de forma negativa o comportamento cultural 

identificado com a cultura afro em sua filha. Quando encontra uma boneca boiando em sua 

banheira, imediatamente pensa que se trata de uma boneca morta, e acredita que seria um tipo 

de malefício africano de Sierva María contra ela. Essa mesma leitura é feita pelo bispo sobre a 

doença da personagem. A língua de idólatras, segundo a acusação que a menina sofre da 

Igreja, nada mais era que a prática das línguas africanas que ela dominava. A definição de 

possessão é uma interpretação equívoca de sua hibridez. 
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Para o bispo Don Toribio de Cáceres y Virtudes, o que não era católico era 

demonologizado. Mesmo sabendo que Sierva María estava com o tornozelo mordido por um 

cachorro, ele afirma que a raiva humana é uma das astúcias do “inimigo”, restando, assim, 

somente a salvação da alma, para mostrar que os católicos são mais poderosos que o demônio. 

Palencia-Roth chama a atenção para o discurso do narrador, que aponta os equívocos 

cometidos pelo Santo Ofício que sacrificava em fogueiras muitos inocentes por serem 

contrários aos princípios católicos. O Santo Ofício era um Conselho de controle social, 

perfeita metáfora da escravidão que saturava a vida dos cartageneses na época colonial. Para 

Guilhermo Tedio, tal Conselho ajudou também a manter na América o comércio negreiro que 

favorecia os senhores de escravos.  

Em Moral e ética, Yves de La Taille, citando Freud, referenda os conceitos de moral 

e ética utilizados por Márquez para justificar o comportamento do médico Abrenuncio e do 

padre Delaura. Segundo La Taille, o grande mérito de Freud foi: 

 
[...] certamente o de ter sublinhado o caráter conflitivo da relação do indivíduo 
com a moral. Por um lado, o indivíduo quer a ela se submeter, pois sabe que 
esse é o preço a ser pago para viver em sociedade e se civilizar. Por outro, ele 
reluta fortemente em fazê-lo, pois tal submissão implica perda de liberdade e, 
portanto, renúncia à saciação de desejos. É por essa razão que o porvir moral 
de cada um é incerto. Freud observa que grande número de adultos segue as 
leis morais apenas por medo das sanções. Ele observa também que, mesmo 
quando a formação moral for bem-sucedida, nada garante que, em 
determinados momentos, forças primitivas não possam voltar a dirigir as ações 
dos homens. (TAILLE, 2006, p. 13) 

 

No final desta citação há algo que muito se assemelha à postura do padre Delaura. 

Ele segue as leis morais, leva uma vida correta dentro dos dogmas católicos, mas, ao se 

apaixonar por Sierva María, muda seu comportamento e é o amor que passa a dirigir as suas 

ações. Citando ainda Freud, Yves de La Taille avalia o sujeito e seus códigos 

comportamentais: 

 
Em Freud, a heteronomia traduz-se por uma ilusão: o indivíduo pode até 
acreditar que seus comportamentos morais são devidos exclusivamente a sua 
“vontade boa”, mas essa vontade é, na verdade, profundamente determinada 
por processos que escapam a seu controle, por serem inconscientes. Pode-se 
praticamente dizer que o sujeito age moralmente “à sua revelia”, que ele 
obedece, portanto, a algo irredutível a suas decisões conscientes. (TAILLE, 
2006, p. 14) 
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Nesse caso, Delaura obedece apenas aos seus desejos, ao que sente por Sierva María. No 

entanto, ele não foge com ela como prometera por ainda não ter sua renúncia aceita pelo 

Vaticano. Sua promessa é a única forma de os dois poderem viver juntos, pois não havia 

meios de provar que a menina não estava possessa.  

Abrenuncio, personagem bastante coerente no romance, mostra-se contraditório, aos 

olhos de Delaura, quando questiona o sentimento do padre. A reflexão que La Taille faz sobre 

a tolerância pode contribuir para melhor entendermos o que, para Delaura, parece 

contraditório no comportamento do médico: 

 
A tolerância é um valor que leva quem o cultiva a procurar compreender os 
comportamentos alheios – em vez de julgá-lo de chofre, com base em um 
sistema moral fechado –, tendo em vista o estabelecimento de um juízo mais 
abalizado. A tolerância é um valor que inspira o respeito das diferenças 
pessoais e culturais, contanto que fronteiras morais não sejam ultrapassadas. 
[...] O tolerante visa a um entendimento planetário das variadas culturas, 
condena a colonização moral de uma cultura sobre outra, mas nem por isso 
pensa que tudo é válido, aceitável. (TAILLE, 2006, p. 19)  
 

 

Por mais compreensivo que fosse Abrenuncio, isso não era suficiente para que ele fechasse os 

olhos às acusações de abuso que Delaura sofria da sociedade local. Yves de La Taille 

argumenta ainda que, se há uma pluralidade de sistemas morais, é porque não há uma moral 

universal possível, ou seja, o que é aceitável em uma cultura não tem que ser necessariamente 

aceitável em outras. Se Abrenuncio era um personagem bastante compreensivo, isso não 

significava que ele aceitaria tudo em nome de uma boa vontade aparente, sem contestação.  

La Taille escreve que Kant desconfiava da relação afetiva porque não se podem 

dominar os sentimentos, não se pode escolher o que experimentar, o que torna o ser humano 

prisioneiro da vida afetiva. Kant via na afetividade uma dependência. E Delaura não escolhe 

se apaixonar por Sierva María. Antes de se entregar ao sentimento, ele considera esse amor 

um demônio e se autoflagela como punição.  

Para um melhor entendimento acerca dos conceitos de moral e ética, vale lembrar 

que ambos são usados como sinônimos para um conjunto de regras de conduta consideradas 

como obrigatórias. A sinonímia é aceitável, pois o termo “moral” é herdado do latim, 

enquanto o termo “ética” vem do grego, mas a diferença é interessante: 

 
Por um lado, permite nomear diferentemente o objeto e a reflexão que incide 
sobre ele, portanto, demarcar níveis de abstração. E, por outro, permite 
sublinhar o fato de se poder viver uma moral sem nunca ter se dado ao 
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trabalho de reflexão. [...] Em primeiro lugar, deve-se observar que o sucesso 
do vocábulo “ética” está em parte relacionado ao fracasso de seu irmão 
etimológico: “moral”. É o que apontam autores como Spitz (1995) e Blondel 
(2000): moral lembra imediatamente “moralismo”, “moralista”, ou seja, 
lembra, respectivamente, normatização incessante, dogmática, de abrangência 
excessiva, de legitimidade suspeita e seu militante, esse normatizador e vigia 
contumaz da vida alheia. Devemos lembrar aqui que a palavra “moralista” não 
tem, na origem, a conotação negativa que adquiriu. O moralista, no sentido 
primeiro, é simplesmente alguém preocupado por questões morais. (TAILLE, 
2006, p. 26-7) 

 
          

 Para conceituar ética, Gilles Deleuze escreve em Espinosa – Filosofia prática (2002) que:  

 
[...] uma tipologia dos modos de existência imanentes substitui a Moral, a qual 
relaciona sempre a existência a valores transcendentes. A moral é o 
julgamento de Deus, o sistema de Julgamento. Mas a Ética desarticula o 
sistema do julgamento. A oposição dos valores (Bem/Mal) é substituída pela 
diferença qualitativa dos modos de existência (bom/mau). (DELEUZE, 2002, 
p. 29) 
 

Deleuze escreve que o escravo, o tirano e o padre formam uma trindade moralista. 

Desde Epicuro e Lucrécio, nunca se mostrou melhor o vínculo entre os tiranos e os escravos. 

Deleuze cita um trecho do prefácio do Tratado teológico-político, onde se observa que o 

grande interesse do regime monárquico consiste em enganar os homens, afetando o temor, ao 

qual quer acorrentá-los, em nome da religião. Dessa forma, eles combatem por sua servidão 

como se fosse sua salvação:  

 
O tirano precisa da pureza das almas para triunfar, do mesmo modo que as 
almas tristes precisam de um tirano para se promover e propagar. De qualquer 
forma, o que os une é o ódio à vida, o ressentimento contra a vida. A Ética 
traça o retrato do homem do ressentimento, para quem qualquer tipo de 
felicidade é uma ofensa, e faz da miséria ou da impotência sua única paixão. 
(DELEUZE, 2002, p. 31)  
 

Isso explica o domínio da Igreja referenciado no romance, a forma pela qual ela tentava 

controlar o comportamento de Sierva María acusando-a de possessa. Explica também a 

demonologização do negro. A Igreja precisa do demônio para justificar a possessão. Um não 

existe sem o outro.  

García Márquez apresenta em seu romance uma América de brancos católicos de 

ascendência europeia e de negros afro-religiosos. O jogo de contraposição entre a América e a 

Europa no antagonismo entre a “inocência do primitivo” e a degeneração da razão é 

representado na narrativa por Sierva María, sua família, os escravos, a população nativa da 
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Colômbia, a abadessa e o bispo. Esses dois últimos, fanáticos em suas crenças, não percebiam 

que o que a menina tinha era um comportamento diferente do europeu, definindo-o como 

possessão, o que, na verdade, era um comportamento semelhante ao dos escravos, que, por 

serem considerados inferiores pelos europeus e seus descendentes de cor branca, eram 

facilmente vistos como representações demoníacas. A perfídia, a indolência e o primitivismo 

atribuídos aos escravos negros são construções estereotipadas que legitimavam a visão 

deturpada, muitas vezes carregada de preconceito, do europeu sobre os povos das Américas.  

Como se leu com Détienne e Vernant, a astúcia, condenada na trama narrativa pelos 

representantes da Igreja, é uma forma de sobrevivência do mais fraco perante as forças 

econômica e institucional, legitimadas, na narrativa de Márquez, pela empresa colonial. Trata-

se de uma forma de pensamento, um comportamento revelado na sagacidade, no fingimento, 

em habilidades diversas que configuram a astúcia, representada, entre outras, pela prática da 

mentira em Sierva María. Ante a imposição cultural dos paradigmas coloniais, os afro-

caribenhos responderam com suas línguas, seus deuses, seus bailes, seus costumes, seus 

colares de santos de origem africana e criaram um ambiente propício para o surgimento de 

uma cultura híbrida, como se leu na metáfora literária de Del amor y otros demonios, estudada 

nesta Dissertação. 
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