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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como propósito o estudo de duas obras do cronista 

espanhol Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, Historia general y natural de 

las Índias e Sumario de la natural historia de las Índias. Trata-se esta, de 

publicação produzida em poucos meses com aproximadamente 81 capítulos, sem 

muito rebuscamento, devido à ausência de anotações e registros das 

observações feitas no Novo Mundo no momento de produção. Aquela, tem 

aproximadamente 1800 páginas, distribuídas em 50 livros, com um tempo maior 

para elaboração e constantes retornos ao texto. Assim, traçamos uma análise que 

rastreia as influências da vocação literária no pensamento historiográfico presente 

nestas duas obras, considerando a presença de alguns reflexos imagísticos da 

herança e dos traços da tradição da Idade Média que se anunciam na construção 

da cronística de Oviedo. A descrição do cenário das terras descobertas, o 

encontro entre os referenciais do Velho Mundo e o espaço novomundista, a 

transliteração de esquemas responsáveis pela aproximação e incorporação das 

novas descobertas são elementos temáticos presentes na produção cronística 

oviedina trazidos para esta tese para tratamento desse assunto enquanto tropo 

presente na arte e na literatura medievais. Ainda dentro dessa proposta, 

analisamos os artifícios narrativos presentes na escrita que Gonzalo Fernández 

de Oviedo y Valdés utiliza dentro dos relatos descritivistas, ora caracterizando 

realisticamente o encontro com a natureza e os nativos, ora exercitando um toque 

requintado de reflexos literários. Influenciado pelas autoridades e por esquemas 

tão caros à tradição medieval, responsáveis por zonas de confluência que 

reforçam a porosidade na historiografia e na ficção, Oviedo traz elementos do  

discurso medieval para o desenvolvimento do registro dos relatos presente nas 

cronísticas, o que tem seu valor e originalidade se comparado a outros cronistas 

de sua época. Nesse sentido, esta tese propõe analisar e buscar, nas marcas 

medievais presentes no cenário historiográfico, a vocação literária no pensamento 

historiográfico do autor, de acordo com seu título. O que se pretende é que 

possam dar maior sentido ao texto e, junto a essa dinâmica, dialogar com fatores 

relacionados ao ideário medieval, ao contexto da colonização presente na 



América Espanhola, aos artifícios literários e aos recursos retóricos utilizados pelo 

autor. Desenvolveram-se para tanto, estudos bibliográficos da obra e do tema em 

questão em autores como Fonseca, Weckmann, Pupo-Walker, Prampolini, 

Castor, Cuello de la Rosa e Irving entre outros, buscando compreender como se 

dá a presença das marcas literárias na historiografia novomundista oviedina e 

algumas das imagens medievais presentes nos relatos do descobrimento e da 

colonização. O resultado deste trabalho busca demonstrar os traços da 

mentalidade medieval influenciadores na formação da vocação literária do 

cronista madrilenho em seus relatos de viagem. A rigor, tentamos proporcionar, 

por via da organização textual desta tese, uma contribuição à fortuna crítica de 

Oviedo e à linha de pesquisa Literatura, História e Imaginário. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cronística. Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. 

Historiografia Novomundista. Novo Mundo. Relatos do Descobrimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present work aims to study two books from the Spanish chronicler Gonzalo 

Fernández de Oviedo y Valdés, Historia general y natural de las Índias and 

Sumario de la natural historia de las Índias. These are the issues published in few 

months with 81 chapters approximately, without been pretentious due to the absence 

of notes and records of the observations made in the New World at the moment of 

such production. Those ones have around 1800 pages distributed in 50 books with 

more time for elaboration and frequent returns to the text. So, it will be designed 

an analysis that traces the influences of the literarily aspect in the historiographical 

thoughts present in both books, considering the presence of some imagistical 

reflexes from the heritage and traces from the Middle age‘s tradition are been 

announced o n Oviedo‘s chronistical construction. The scenario description of the 

discovered lands, the encounter between the Old World referential and the New 

worlds‘ space, the transliterization of the structures responsible to the 

approximation and incorporation of the new discovers are thematic elements 

present in the Oviedo‘s chronistical production brought to this research to a 

treatment of this issue while trope present in medieval art and literature. Still inside 

this proposal, this work shall analyse the resources present in the writings of 

Gonzalo Fernandez Oviedo y Valdés which he uses in the descriptivist reports 

sometimes characterizing realistically the encounter with nature and natives, and 

at other times exercising a exquisite touch of literary reflexes. Influenced by the 

authorities and structures so precious to the middle-aged tradition and responsible 

for confluence zones that reinforce the porosity of historiography and fiction, 

Oviedo brings elements of medieval the speech to develop the record of the 

reports present at the chronics what has its own value and originality if compared 

to other chroniclers of his time. In this sense, this research proposes to analyze 

and search medieval marks present in the historiographical scenario, the author‘s 

literary vocation in his historiographical thoughts which entitles this thesis. What is 

intended is that may give more meaning to the text itself and with this dynamic, to 

dialog with factors related to the meddle-aged ideal images, the colonization 



context present in Spaniard America, the literary ruses and the rhetorical 

resources used by the author. For that matter, it was developed bibliographical 

studies of the work and theme in authors such as, Weckmann, Pupo-Walker, 

Prampolini, Castor, Cuello de la Rosa and Irving among others, in the searching to 

understand how the literary marks occur in the New worlds‘ historiographical from 

Oviedo‘s and some of the medieval images present in the reports of discovering 

and colonization of Spaniard America. The result of this work is to show traces of 

the influence of medieval mentality in the formation of the literary vocation 

chronicler of Madrid in their travelogues. Strictly speaking, we try to provide, 

through the textual organization of this thesis, a contribution to the critical fortunes 

of Oviedo and the research line Literature, History and Imaginary. 

 

KEY WORDS: Chronistic. Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdes. New World‘s 

Historiography. New World.  Discovering Reports. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN  

 

 

El presente trabajo tiene como propósito el estudio de dos obras del cronista 

Gonzalo Fernández Oviedo y Valdés, Historia general y natural de las Indias y 

Sumario de la natural historia de las Indias. Se trata esta, de publicaciones 

producidas en pocos meses con aproximadamente 81 capítulos, sin 

rebuscamiento, debido a la ausencia de apuntes y registros de las observaciones 

hechas en el Nuevo Mundo en el momento de la producción. Aquella tiene 

aproximadamente 1800 páginas, distribuidas en 50 libros, con un tiempo mayor 

para elaboración y constantes retornos al texto. Así, se tratará de un análisis que 

rastrea las influencias de la vertiente literaria en el pensamiento historiográfico 

presente en estas obras, considerando la presencia de algunos reflejos 

imagísticos de la herencia y de los rasgos de la tradición de la Edad Media que se 

anuncian en la construcción de la cronística de Oviedo. La descripción del 

escenario de las tierras descubiertas, el encuentro entre los referenciales del Viejo 

Mundo y el espacio nuevomundista, la transliteralización de los esquemas 

responsables por la aproximación e incorporación de las nuevas descubiertas son 

elementos temáticos presentes en la producción cronística oviedina traídos para 

esta pesquisa para tratamiento de ese asunto en cuanto tropo presente en el arte 

y en la literatura medieval. Todavía dentro de esa propuesta, se pretende analizar 

los artificios narrativos presentes en la escrita que Gonzalo Fernández Oviedo y 

Valdés utiliza dentro de los relatos descriptivistas, ora caracterizando 

realísticamente el encuentro con la naturaleza y los nativos, ora ejercitando un 

toque refinado de reflejos literarios. Influenciado por las autoridades y por 

esquemas tan caros a la tradición medieval, responsables por zonas de 

confluencias que refuerzan la porosidad en la historiografía y en la ficción, Oviedo 

tras elementos del discurso medieval para el desarrollo del registro de los relatos 

presentes en la cronísticas, lo que tiene su valor y originalidad y comparado a 

otros cronistas de su época comparándose a otros cronistas de su época. En este 

sentido, la pesquisa propone analizar y buscar en las marcas medievales 

presentes en el escenario historiográfico, la vocación literaria en el pensamiento 

historiográfico del autor, título dado a esta tesis. Lo que se pretende es que 



puedan dar mayor sentido al texto y, junto a esa dinámica, dialogar con factores 

relacionados al ideario medieval, al contexto de la colonización presente en la 

América Española, a los artificios literarios y recursos retóricos utilizados por el 

autor. Se desarrolla para tanto, estudios bibliográficos de la obra y del tema en 

cuestión en autores como Fonseca, Weckmann, Pupo-Walker, Prapollini, Castor, 

Cuello de la Rosa e Irving, entre otros, buscando comprender como se da la 

presencia de las marcas literarias en la historiografía nuevomundista oviedina y 

algunas de las imágenes medievales presentes en los relatos del descubrimiento 

y de la colonización. El resultado de este trabajo tiene como objetivo mostrar las 

huellas de la influencia de mentalidad medievales en la formación de la vocación 

literaria del cronista madrileño en sus relatos de viajes. En sentido estricto, 

tratamos de ofrecer, a través de la organización textual de esta tesis, una 

contribución a la fortuna crítica de Oviedo y a la línea de investigación Literatura, 

Historia y  Imaginario. 

 

PALABRAS-CLAVE: Cronística. Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. 

Historiografía Nuevomundista. Nuevo Mundo. Relatos del Descubrimiento. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os séculos XV e XVI foram marcados por acontecimentos históricos e 

pelo encontro entre dois mundos: o Novo e o Velho. Os reflexos da aproximação 

entre essas duas realidades provocaram mudanças nos mais diversos âmbitos da 

sociedade europeia e novomundista. Denominado como descobrimento ou 

achamento da América, chave para as mudanças epistemológicas, sociais, 

científicas, morais e religiosas, essa nova realidade ora foi vista como motivo de 

surpresa e maravilhamento, assim como a salvação para as demandas políticas e 

econômicas que surgiam no contexto europeu, conforme as descrições do 

Almirante Colombo nos seus diários e cartas; ora foi vista como um espaço 

precário e permeável para as transliterações herdadas das autoridades e do 

conhecimento tradicional europeu, uma terra incompleta com lacunas a serem 

preenchidas, como, por exemplo, interpretam os cronistas Francescoantonio 

Pigafetta (1525) e Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (1532) em seus relatos 

documentais. 

O descobrimento do Novo Mundo ocorre em um momento 

extremamente particular, qual seja, a transição entre a Idade Média e o início da 

Modernidade. Uma zona fronteiriça, a partir da qual surgiram novas concepções e 

profundas mudanças, possibilitando o aparecimento e a tentativa de consolidação 

de um novo espaço, relatado por várias modalidades e estratégias de registros, 

cujo principal propósito era compreender e assimilar esse descobrimento para 

conquistá-lo.   

A unidade estável do então Velho Mundo se viu diante de um 

acontecimento que apresentava uma nova configuração para a sua realidade – a 

sua ampliação com o descobrimento de um novo território. Diante disso, surgiram 

questionamentos sobre os limites geográficos conhecidos pelo velho mundo, até 

então defendidos pela cultura religiosa cristã daquela época. A conformação da 

sua geografia sofreu alterações, desencadeando uma série de interrogações que 

procuravam as suas respostas: Como explicar o aparecimento de novas terras? 

Quem são os seus habitantes? Quais são os seus costumes e crenças? As 
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dúvidas foram muitas, no entanto algumas atitudes deveriam confirmar a certeza 

da necessidade de incluir essas novas terras na concepção de mundo existente, 

construir um imaginário, consequentemente, um Novo Mundo, capaz de integrar a 

nova realidade e o seu conjunto de integrantes. 

Os primeiros passos, rumo à representação cosmográfica do mundo, 

ocorrem com os relatos do navegante Almirante Cristóvão Colombo, mediante 

representações documentais descritivas, cuja função repousava na legitimação 

material e institucional dos habitantes, da sua fauna e da sua flora. 

Posteriormente, surgiram outros cronistas que integraram a produção da 

cronística do descobrimento e da conquista da América, utilizando-se de diversos 

artifícios e estratégias retóricas em seus relatos documentais, ora com marcas 

mais realísticas; ora mais propensos aos enlevos produzidos com fortes 

influências da imaginação fabulosa e das imagens das tradições antiga e 

medieval.   

Diante dessas considerações, cabe salientar que, embora haja a 

presença de uma vertente mais imaginativa e ficcional, a importância e o valor 

documental dos registros não se perderam, visto que os reflexos de uma 

mentalidade fortemente influenciada pela tradição medieval, resistente às novas 

formas renascentistas de construção do saber, apoiavam-se no pensamento e 

raciocínio dedutivos. Dessa forma, os relatos cronísticos, embora escritos numa 

fase de transição, apresentam-se  profundamente relacionados à formula mentis 

dessa tradição da Idade Média. É nesse sentido que Pedro Fonseca (2011) 

percebe a presença de motivos figurativos e mentais do imaginário medieval 

desse discurso cronístico, comentando sobre a composição da ordem estrutural e 

funcional desse imaginário.  

 

Esse tipo de conhecimento achava a sua fundamentação na 
concepção teológica do universo como uma construção perfeita e 
equilibrada nas suas variadas e constantes equivalências 
cósmicas.  No âmago dessa hermenêutica, o conhecido 
pressupunha um suplemento analógico encontrável em outros 
planos, cuja configuração se fazia com a participação 
indispensável do imaginário. (FONSECA, 2011, p. 134). 
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Com base nessas observações, podemos destacar a importância dos 

recursos retóricos, permeados pelo ideário e imaginário medieval, utilizados pelos 

representantes do Velho Mundo nos seus relatos cronísticos do descobrimento e 

conquista do Novo Mundo. O discurso cronístico, ao utilizar recursos retóricos, 

visava a atender os interesses e diversos motivos presentes na empresa 

colonizadora. 

Nesse sentido, é de suma importância a compreensão da forma como 

acontece a influência da motivação religiosa medieval, presente nos escritos 

cronísticos produzidos durante o período quinhentista. É possível, portanto, 

encontrar recursos capazes de auxiliar a leitura analítica das representações e 

percepções pelas quais o compósito novomundista foi dado a conhecer por toda 

Europa.   

No que se refere aos esquemas descritivos ancorados na tradição 

medieval, por meio dos quais se traduziu a natureza presente nas terras do Novo 

Mundo, é relevante a forma como o imaginário contribuiu, no interior dos registros 

documentais, para assimilação dos portentos, do exótico e do estranho. A sua 

aplicação era imprescindível nas circunstâncias em que não fossem encontrados, 

na realidade do Velho Mundo, referências capazes de representar ou tornar 

familiar os achados em terras novomundistas.    

Justamente, pensando nos recursos, conforme explanações anteriores, 

utilizados pelos cronistas na descrição do Novo Mundo, é que surge a proposta 

deste trabalho, o qual busca realizar o rastreamento de alguns dos artifícios 

retóricos e elementos medievais que permearam a vocação literária no 

pensamento historiográfico e, consequentemente, na produção cronística de 

Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés.   

 O corpus de análise deste trabalho privilegia, dentro do conjunto da 

obra do autor, Historia General y Natural de las Indias  e Sumario de la Natural 

Historia de las Indias. Nessas duas obras,  nas quais residem o foco de nossa 

pesquisa, tentamos restringir nosso olhar aos principais recursos presentes na 

narrativa cronística apresentados pelo autor, embora essa atitude não anule a 
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apresentação e contextualização de outras obras do cronista espanhol 

fundamentais para o entendimento e análise do corpus escolhido. 

Nossa proposta considera a forma como foram elaborados os registros 

das experiências desse conquistador e colonizador espanhol na aventura vivida 

na imensa natureza americana, levando em conta o repertório cultural e o 

imaginário, além de aspectos literários, usados como expedientes na criação da 

cronística historiográfica oviedina. O expediente descritivo novomundista, pelo 

que pode ser observado, refletiu dois momentos, o primeiro carregado de 

expectativas diante do novo, revestido de uma intensa euforia que direcionou os 

escritos numa vertente mais contemplativa. Passado esse primeiro contato, as 

sensações são conduzidas por uma disforia, na qual o envolvimento do sujeito 

narrador se mune de esquemas mais efetivos em função de novos objetivos na 

sua interação com o contexto observado. 

Como fundamentação teórica, pautamos nossa pesquisa em três tipos 

de referências: o primeiro tipo de referência é o do corpus, constituído pelo 

conjunto de textos selecionados da obra de Gonzalo Fernández de Oviedo y 

Valdés e que usamos na investigação;  o segundo é sobre o autor, em que 

selecionamos estudiosos e pesquisadores de Oviedo como Emilfork (1982), 

Tudela (1983 e 1959), Gerbi (1992), Contreras (1995), Bénat Tachot (2002), 

Cuello de la Rosa (2004), Sanchez Jiménez (2004), entre outros. O terceiro tipo 

de referências trata-se do referencial teórico, em que desenvolvemos uma 

pesquisa sobre o continente prodigioso, envolvendo mitos, imaginários, 

medievalidade, natureza, bestiários, novelas de cavalaria entre outros assuntos 

que promovem o estudo de Oviedo. Alguns autores como Pupo-Walker (1982),  

Rolena Adorno (1993, 1989, 1988 e 1987),  Gruzinsnki (2003) e Pedro Fonseca 

(2011) são o carro-chefe de um elenco de outros autores que consta nas 

referências deste trabalho. 

Quanto à apresentação das análises, optou-se pela organização do 

trabalho em três capítulos, os quais dialogam entre si para a consecução do tema 

que deu origem ao título deste trabalho: A vocação literária no pensamento 

historiográfico de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, e podem ser 

sintetizados da seguinte forma: 
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No primeiro capítulo, intitulado ―Oviedo e suas vocações: cronística 

historiográfica e literária‖, apresentamos Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, 

autor de vários relatos cronísticos, cuja obra descreve, sob seu ponto de vista 

imaginário e ideológico, o processo de descobrimento da América, por meio de 

suas observações e viagens. Procuramos remeter a dados sobre a vida e a 

formação intelectual do cronista antes mesmo de suas viagens ao Novo Mundo, 

com o intuito de mostrar a importância da vida e da formação do cronista no 

contexto espanhol e italiano em que vivenciou costumes e rituais da corte. 

Aspecto esse inegável em função das diversas marcas e reflexos, principalmente 

da cultura italiana renascentista, que influenciaram o pensamento oviedino. 

Cada época dialoga com a anterior. Assim, os ideais dos cavaleiros 

medievais foram revisitados pelas novelas de cavalaria e, consequentemente, 

entusiasmaram as narrativas do homem renascentista, nas obras cronísticas dos 

descobridores do Novo Mundo. Diante disso, na segunda seção desse primeiro 

capítulo, buscamos refletir sobre a tradição das novelas de cavalaria, bem como 

algumas das características do Libro del muy esforzado e invencible Caballero de 

la fortuna propiamente llamado Don Claribalte (LDC), porque percebemos a 

intertextualidade entre essas obras e o corpus selecionado para esta tese. 

Ainda nessa segunda seção deste capítulo, levando-se em 

consideração os diferentes postos e as muitas viagens realizadas pelo cronista, o 

que certamente dificulta uma organização cronológica do conjunto de sua obra, é 

proposto um estudo das principais tendências da produção de Oviedo. 

Na última seção, em virtude da haver escrito crônicas medievais e 

historiográficas e também uma novela de cavalaria, ação que pode ser 

comprovada  pelo estreito relacionamento do cronista com esse tipo de literatura, 

tentamos reunir as motivações e organização dos escritos de Oviedo. Assim, 

apresentamos um conjunto de textos da obra oviedina, cujo tema gira em torno da 

vida da nobreza espanhola e de seus feitos caracterizados de forma heroica, 

tentando organizá-los segundo um critério mais sistemático. Trata-se de um 

arranjo cronológico das obras, enumerando a sequência no decorrer da vida 

produtiva do autor, devido às muitas classificações de diversos estudiosos sobre 

o acervo do cronista espanhol.  
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Seguindo a proposta para o desenvolvimento do nosso trabalho, 

considerando principalmente as obras cronísticas cujo eixo central está ancorado 

no contexto mundonovista, elaboramos o segundo capítulo, intitulado ―Literatura 

e historiografia: artifícios narrativos em Historia General y Natural de las Indias e 

Sumario de la Natural Historia de las Indias‖. Esse capítulo prioriza essas duas 

obras cronísticas responsáveis por documentar a realidade e as experiências 

vividas por Oviedo nas terras do Novo Mundo. 

Para isso, detemo-nos em pontos de aproximação entre as duas obras,  

bem como nos recursos utilizados pelo narrador na descrição do compósito 

natural das terras descobertas, com ênfase em alguns dos artifícios e recursos 

retóricos presentes nos seus relatos, que possam indicar o processo de criação 

literária oviedino. Nessa mesma oportunidade, pontuamos alguns estudos sobre a 

ideia de cronística, dessa forma lançamos luz sobre conceitos e aspectos que 

possam auxiliar no reconhecimento das estratégias utilizadas por Oviedo no 

momento de registrar suas experiências. 

Para chegar até a cronística, consideramos, na seção ―Diálogos e 

desencontros na historiografia oviedina‖, as representações escrita, pictórica ou 

iconográfica, feitas por Oviedo, de suas observações da fauna e da flora 

americanas. Para tanto, procuramos explicitar a ideia de crônica e sua 

importância na configuração da mundividência europeia sobre a forma de vida, 

com costumes e hábitos, encontrados nas terras americanas. Com isso, o nosso 

texto não pretende afirmar que houve, na escrita de Oviedo, uma mera 

reprodução aleatória dos fatos observados pelo cronista, no entanto, mostrar e 

comentar algumas adaptações feitas por ele que tiveram implicações na 

construção da identidade americana. 

Na seção intitulada ―Confluências entre história e literatura em HGNI e 

SNHI‖ – abreviação de Historia General y Natural de las Indias e Sumario de la 

Natural Historia de las Indias, que de agora em diante iremos considerar durante 

o trabalho, com algumas exceções no primeiro capítulo, por ser o de 

reconhecimento e apresentação desses textos –, optamos por  enfocar essas 

duas obras, corpus desta tese, acompanhando o olhar do cronista no processo de 

assimilação do outro não-europeu. A confluência das duas obras é feita no 
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sentido de apresentar significativas ideias que auxiliem no entendimento entre os 

dois escritos. Priorizamos, desse modo, algumas particularidades de cada uma e 

como elas, juntas, podem capitanear a função historiográfica sobre a realidade 

americana que levou Oviedo a entrar na lista de destaque ao estar entre os 

principais cronistas das novas terras descobertas e se tornar o cronista oficial da 

Espanha. 

Destacamos o viés historiográfico e literário na seção intitulada 

―Historiografia e literatura na cronística americana oviedina‖, alinhando como 

destaque os artifícios e os recursos usados pelo cronista na construção desse 

contexto. Damos especial atenção ao caráter literário, contudo sem separá-lo da 

parte historiográfica. Até porque são esses dois pontos – literário e historiográfico 

– que ditam o ritmo da cronística desse compromissado veedor com a realidade 

americana. 

O terceiro capítulo, cuja denominação inspira-se no título desta tese, 

trata de examinar, primeiramente, alguns aspectos literários, como o tratamento 

que o narrador, com o objetivo de garantir a fluidez dos relatos, lança mão. Entre 

eles, o discurso medieval e a sua porosidade na historiografia e na ficção 

oviedina, uma das marcas que fazem a diferença na retórica do cronista em 

comparação a outros de sua época. Dessa forma, para o desenvolvimento desse 

capítulo, consideramos o conceito de natureza no período medieval e uma 

apresentação histórica sobre a importância, construção e influência dos 

bestiários. Para tal, utilizamos fontes históricas, além do Bestiário de White 

(1984), que serviram como base para nossa análise da natureza dos gentios e da 

fauna e flora exóticas presentes na obra oviedina. Posteriormente, realizamos o 

rastreamento de influências das figuras medievais, a partir das descrições de 

animais feitas por Oviedo em sua Historia General y Natural de las Indias. 

A fim de apresentar algumas características e recursos utilizados na 

representação da natureza americana por meio da ótica oviedina, o terceiro 

capítulo continua nessa direção, dando destaque ao papel do narrador e à forma 

como ele projeta, em alguns momentos, posturas e comportamentos com vistas a 

servir como modelo a ser seguido. 
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Assim, ao longo desse capítulo, nos detemos em alguns exemplos 

presentes em seu relato, destacando a forma como Oviedo conduz a sua 

narrativa e os recursos transliteralizados do imaginário medieval para o contexto 

cronístico como forma de legitimar sua narrativa. Ao mesmo tempo, tentamos 

mostrar o tratamento dado à literatura e à historiografia nos muitos exemplos e 

recursos literários presentes na sua cronística. Por fim, na última seção, damos 

sequência ao rastreamento de algumas figuralidades e raças monstruosas 

presentes nos seus registros, reforçados através de  pontos de confluência entre 

a mentalidade medieval e os registros da realidade das Novas Índias. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

OVIEDO E SUAS VOCAÇÕES: CRONÍSTICA HISTORIOGRÁFICA E 

LITERÁRIA 

 

. 

Acontece com os livros o mesmo que com os 
homens: um pequeno grupo desempenha um 

grande papel. 
Voltaire 

    
 

 

 

 

O período de transição entre os séculos XV e XVI, marco cronológico 

definidor de novos contornos e influências em todos os setores da sociedade 

naquele momento, foi extremamente importante para as transformações que se 

seguiram ao registro das terras e das gentes do Mundus Novus das Índias 

ocidentais, em virtude das mudanças nos paradigmas que norteavam o olhar do 

homem medieval, influenciado pelo alvorecer do Renascimento. Os novos 

achados geográficos auspiciaram a produção dos relatos do descobrimento, da 

conquista e da colonização do Novo Mundo. Essa literatura de registro alcançou 

uma enorme popularidade entre os seus leitores, por um lado, devido à sede do 

público pelas novidades e, por outro, pela difusão de um grande número de 

escritos cronísticos publicados com o intuito de registrar e informar ao Velho 

Mundo sobre a nova realidade encontrada.  

Acerca do conhecimento das terras, da sua natureza e dos seus 

habitantes, vários cronistas, espanhóis e portugueses, entre os quais citamos 

Bartolomé de Las Casas, Bernardino de Sahagún, José de Acosta, Gonzalo 

Fernández de Oviedo y Valdés, Fernão Cardim, Frei Vicente do Salvador, Gabriel 

Soares de Sousa, Pero Magalhães Gandavo, escreveram, a partir dos seus 

pontos de vista ideológicos e imaginários, a respeito do Novo Mundo. Entretanto, 
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há que se avaliar que a conquista da América se garantiu principalmente em 

termos da construção de um discurso, em que aspectos do ideário do descobridor 

e do conquistador demonstraram-se tão eficientes quanto as suas próprias ações. 

O processo de legitimação das terras e das gentes americanas revelou uma 

diversificada corrente de pensamentos e ideologias, próprios dos exploradores da 

América, independentemente da sua origem. Desse modo, entre os cronistas 

relacionados, destacamos Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, cuja obra foi 

fundamental para registrar exemplarmente, em termos cronísticos, a realidade de 

terras tão distantes. Pela feliz eleição do cronista em combinar o documental e o 

literário, a sua obra se reveste de especial importância para o tratamento do tema 

que compõe imagens pictóricas da fauna e flora americanas e relatos de sua 

experiência na América Central e na América do Sul. No âmbito das 

considerações preliminares desta tese, elegemos como primeira delas a 

apresentação do cronista espanhol e o exame da sua significativa obra. 

 

 

1.1 GONZALO FERNÁNDEZ DE OVIEDO Y VALDÉS  

 

 

Entre os vários cronistas presentes no cenário do descobrimento, 

destaca-se Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, autor de um conjunto de 

obras cronísticas de suma importância para compreender a relação entre a 

América e a Europa, descrita durante o processo de descobrimento e 

documentado na cronística colonial. Dentro desse conjunto, ainda é preciso 

destacar uma novela de cavalaria, entre outros gêneros textuais produzidos por 

Oviedo, Libro del muy esforzado e invencible Caballero de la fortuna propiamente 

llamado Don Claribalte, que segue os moldes tradicionais das obras de cavalaria 

produzidas no período medieval. 

Dessa maneira, podemos assegurar que o representante da coroa 

espanhola em terras do Novo Mundo contempla duas vertentes: a literária e a 

historiográfica. Ao considerar essa ideia, colocamos como um dos nossos 

objetivos a análise das influências entre as duas modalidades textuais produzidas 
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após a sua chegada às terras descobertas: a primeira delas refere-se à forma 

como o cronista se serve para representar a realidade, engendrando 

componentes do imaginário admitidos na tradição literária, oral ou mesmo 

iconográfica da Idade Média como a novela de cavalaria. A segunda modalidade 

refere-se ao contexto historiográfico, no qual situamos o Sumario de la Natural 

Historia de las Indias e a Historia General y Natural de las Indias. 

Na esteira dessa ideia, refletimos sobre as limitações no resgate de 

dados da vida de Gonzalo Fernández Oviedo y Valdés – nascido em Madrid em 

agosto de 1478 e falecido em 1557 – que possam ser esclarecedoras para nosso 

estudo. O exame da ordem estrutural e funcional do imaginário do cronista 

espanhol, presente em sua obra, orienta-se baseado na significativa influência 

disseminadora de imagens e ideias que compõem os seus relatos e as 

iconografias referentes ao registro visual do Novo Mundo, compostos por 

desenhos de sua própria autoria. Contudo, a sensação de incompletude ou 

fracasso diante de um desafio como a organização de uma biografia se deve, 

principalmente, pelo fato de não se ter acompanhado ou não se ter a certeza do 

que foi vivido e sentido pelo sujeito representado no estudo, abrindo, assim, um 

abismo entre o que já foi e o que achamos que possa ser. Contudo, certos de não 

existir uma única obra que possa esgotar a biografia do nosso cronista, 

consultamos alguns pesquisadores que nos ajudaram nesse desafio, à medida 

que fomos somando informações e fatos relevantes para este empreendimento. 

Sobre o primeiro cronista das Índias, sob comando do Imperador 

Carlos V e com um salário de trinta mil maravedís anuais, na verdade, pouco se 

sabe a seu respeito. Um grande número de autores faz alusão à sua condição de 

converso, no entanto, nada está provado. Miguel de Sobrepeña e Juana de 

Oviedo, fidalgos de origem asturiana e provenientes da cidade de Oviedo, são os 

protagonistas da sua ascendência. 

A primeira ocupação real de Oviedo se dá na casa de Dom Alfonso de 

Aragón, irmão do príncipe D. Juan de Aragón, como mozo de cámara. Exerceu 

outras funções, como regidor, veedor de fundições, governador de Cartagena e 

alcaida da fortaleza de Santo Domingo de la Hispaniola, sobre as quais 

teceremos algumas considerações mais adiante. Posteriormente, ainda muito 
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jovem, passou a servir à rainha católica, até permanecer por mais tempo com D. 

Juan, com quem teve um convívio muito próximo e cordial. Segundo Louise Benat 

Tachot (2002, p. 37), esse convívio foi importante para a observação dos 

costumes e para a formação erudita de Oviedo. Não obstante, segundo a 

introdução escrita por Juan Perez de Tudela na edição de 1959, poucas foram as 

oportunidades que contribuíram efetivamente para a ampliação do conhecimento 

do cronista, sendo caracterizado como inteligente pelas suas obras e 

contribuições, porém não se aproxima da genialidade (TUDELA, 1959, p. 

CLXVIII). Entretanto, é  pautado no autodidatismo e na convivência com os 

costumes e rituais da corte que Oviedo baseia a estrutura narrativa de seus 

relatos. Portanto, o contexto no qual acontece a sua formação justifica a intensa 

defesa dos modelos tradicionais caracterizadores da sociedade cortesã. 

Sánchez Jiménez (2004, p. 266-267) atribui o desenvolvimento e 

bagagem intelectual do cronista à sua capacidade de memorizar as coisas: a 

mnemotécnica. Essa estratégia de memorização, característica que o distingue 

das narrativas de outros cronistas, por desenvolver uma historiografia de 

observação direta, era aplicada em diferentes usos e dinâmicas, uma vez que o 

conceito de leitura, naquele período, ainda estava associado à capacidade de 

memorizar. Os esquemas de organização para a retomada das informações e 

registros eram vários, mas o cronista das Novas Índias parece ter repetido o 

mesmo esquema mnemônico na maioria de suas obras quando necessário, como 

é o caso mais específico do Sumario de la Natural Historia de las Indias. A 

estrutura desta obra apresenta uma lógica particular, permitindo que seu autor 

recuperasse informações sem apoio nas suas anotações, pois estas haviam 

ficado nas terras do Novo Mundo. Após a morte do príncipe Juan, Oviedo segue 

viagem para a Itália, onde esteve a serviço de vários personagens da realeza e 

atinge seu período de madureza estética: 

 

En realidad, su peregrinar se limitó a Italia. Unos tres o cuatro 
años pasó Oviedo en la Península y en Sicilia: los años decisivos, 
del vigésimo primero al vigésimo cuarto de su vida (1499 – 1502), 
que coincidieron con el periodo del pleno, maduro y triunfante 
Renacimiento en Italia. (GERBI, 1992, p. 162). 
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Essa citação, retirada de Gerbi, é importante para destacar o laço entre 

a cultura italiana e Oviedo. Essa foi uma relação constante durante toda sua vida, 

dada a formação recebida nesse país, mediante os mais diversos autores lidos e 

artistas contemplados, assim como o diálogo com a elite intelectual da corte 

italiana. Experiências, no nosso modo de ver, importantes para o desenvolvimento 

da sua obra, pois percebemos algumas marcas e o reflexo de certo humanismo 

ao debruçarmos sobre os textos na busca da compreensão do contexto da sua 

produção. Nos registros característicos da nobreza italiana feitos pelo cronista, ele 

se pauta na aquisição de uma tradição literária validada por autoridades do 

conhecimento e do saber, conforme pontua Orjuela: 

 

En este ambiente refinado conoció algunos de los más afamados 
escritores y artistas italianos de la época y pudo cimentar una 
educación general, aunque vital, El culto del humanismo y la sed 
de conocimiento que caracterizaba a los intelectuales 
renacentistas. (1985, p. 244). 
 

As influências humanistas que podem ser percebidas em algumas das 

obras de Oviedo, particularmente em Historia General y Natural de las Indias, são 

devidas à sua proximidade com a cultura e com a língua italiana. O uso dessas 

referências parece acontecer também em função de uma espécie de tentativa de 

legitimação da obra, haja vista inúmeras citações e relação de autores da cultura 

italiana com os quais Oviedo constrói o seu discurso, autenticado por analogia a 

consumadas autoridades do saber , como podemos observar: 

 

Acuérdome haber visto en un tractado que escribió Leornardo 
Aretino, llamado El águila volante, que los sajones se delectaban 
de la guerra e de la caza, e que los hombres no se allegaban a las 
mujeres en el acto venéreo, hasta que eran de veinte e cinco 
años. (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959, I, p. 139).  

 

Neste fragmento, o autor constrói uma analogia entre duas realidades: 

a indígena e a encontrada nos escritos italianos de Aretino. A figura principal é o 

Frei Bartolomé de las Casas, cuja missão consistia em aconselhar e convencer a 

um cacique sobre a pacificação e a aceitação da religião cristã, assim como a 

necessidade de servir ao Imperador Rei. A analogia relaciona-se ao 
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comportamento sexual daqueles que fossem participar de uma guerra, sendo 

proibidos, conforme orientação do cacique, de qualquer aproximação carnal antes 

dos vinte ou vinte cinco anos de idade. Outro exemplo, ainda nessa direção, pode 

ser encontrado nas pistas textuais colocadas por Oviedo  para o leitor: 

 

Un río pequeño que cerca cuasi aquel pueblo, por más de una 
hora fué teñido en sangre, e les estorbó de beber por entonces a 
los vencedores cristianos, porque como hacía mucho calor, tenían 
necesidad de agua, e así todavía algunos de nuestros bebían 
della, en especial los indios amigos, que para ellos era aquello un 
excelente brebaje. De lo cual se puede loar a nuestros españoles 
o cortesanos, o atribuirles (aunque ellos no bebiesen tal agua), tan 
justamente como a Mario, aquel verso de Petrarca, que dice, en 
loor de Mario, ―no bebío del río mas agua que sangre‖, cuando 
venció los cimbros o tudescos, lo cual más largamente escribe 
Plutarco en la vida de Mario. (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959, 
IV, p. 101).   

 

O fragmento anterior refere-se à forma como os índios confederados 

de Calco, Guajocingo e Guacachula, ao lado do grupo de espanhóis liderados por 

Hernando Cortés, empreenderam uma batalha contra os inimigos que estavam 

nas cidades de Guastepeque e Acapichila. O encontro bélico durou dois dias e, 

conforme descrição do cronista, ocasionou um intenso derramamento de sangue, 

com uma enorme perda de vidas para os opositores da Majestade. O fato serviu 

de exemplo para outras tribos, que tencionavam se mostrar contrárias aos grupos 

confederados e aos espanhóis. A citação destaca a importância da batalha e 

reforça o protagonismo do principal representante da força espanhola, Hernando 

Cortés, ao compará-la às batalhas travadas pelo general romano Caio Mario 

contra os invasores bárbaros do império de Roma. Esse acontecimento é aludido 

no fragmento 128 do Cancioneiro de Petrarca, autor retomado em outras 

oportunidades por Oviedo. A partir dessa relação, podemos afirmar ser possível 

equiparar os feitos realizados pelos espanhóis à batalha encampada pelos 

romanos na defesa do Império, pois a iniciativa espanhola terá o mesmo 

dinamismo e alcance de uma civilização tão importante na formação do mundo 

ocidental. 

Diante desses excertos, em que comparecem arautos do humanismo 

renascentista, constatamos a inegável presença de marcas italianas na produção 
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cronística oviedina. Não obstante, devemos lançar luz sobre outra condição 

constituída a partir de um novo posto, ocupado pelo veedor de fundições – cargo 

que possibilitou a Oviedo viagens e publicação de seus registros –, não mais de 

mero leitor influenciado, mas de colaborador da cultura italiana, haja vista seus 

escritos passarem, em outro momento, a ser traduzidos e lidos pela cultura que o 

acolheu.  

Essa nova condição impulsionava a contribuição e reformulação dos 

conceitos sobre os fenômenos físicos e os costumes dos diferentes e curiosos 

povos encontrados nas Novas Índias. Não podemos perder de vista a importância 

das descrições e das descobertas realizadas nas terras do Novo Mundo na 

ampliação dos horizontes científicos, em que pode se distinguir, nos escritos da 

Idade Média, os fundamentos de uma biologia e de uma medicina intimamente 

relacionada com a teologia mística. Dessa feita, esse novo quadro colocava o 

cronista espanhol numa relação de troca entre os dois lados, não somente da 

cultura italiana na formação de Oviedo, mas na condição de conhecedor da 

realidade novomundista, passando a responder às curiosidades e interesses dos 

mais diversos segmentos científicos: história, medicina, literatura e astronomia. A 

publicação do Sumario de la Natural Historia de las Indias materializou uma das 

contribuições para essa enorme gama de expectativas:  

 

Cartas de aliento y parabién como la que recibiera nada menos 
que de Don Fernando, Rey de Romanos; correspondencias con la 
que mantuviera con el publicista veneciano, micer Juan Bautista 
Ramusio, o con el cardenal Bembo sobre la navegación del 
Amazonas, así como la noción de los beneficios que para los 
cuerpos y para los espíritus debían representar sus denuedos 
informativos. (TUDELA, 1959, p. CXLV). 

 

A importância de suas contribuições ganha notoriedade a partir de sua 

Historia General y Natural de las Indias, mediante correspondências trocadas com 

o cardeal Pietro Bembo. Nessas cartas, segundo Cro (1986, p. 420-421), Oviedo 

comenta algumas das passagens registradas em seus relatos cronísticos sobre a 

existência da tribo de mulheres Amazonas e dos problemas de navegação e 

exploração do rio Marañon, assim como as dificuldades enfrentadas para a 

publicação de suas obras. 
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No entanto, convém retomar a sequência da descrição biográfica 

inicialmente proposta. O próximo nobre a quem serviu Oviedo foi o rey de 

Nápoles, D. Fadrique de Aragón y Chiaromonte, experiência que durou até a 

ameaça de divisão entre Espanha e França. Diante disso, o Rei ordena a Oviedo 

que acompanhe a rainha Doña Juana, com quem este permaneceu até o retorno 

dela às terras espanholas. É em meio a esse convívio com a nobreza, momento 

expressivo da sua formação humanista, que inicia uma nova etapa de 

experiências e conhecimentos rumo ao Novo Mundo. 

Durante pouco tempo foi notário apostólico e secretário da Inquisição. 

Em 1507, já estabelecido em Madrid, ocupou o posto de escrivão e, nessa 

mesma época, conhece sua primeira esposa, Margarita de Vergara, que morre 

um ano mais tarde. Esses acontecimentos são fundamentais para as decisões 

posteriores, que o levariam a alçar novos voos para servir às armas. A sua 

fidelidade e seus serviços, inclusive em momentos delicados, como o caso da 

morte de dona Isabel, foram atitudes observadas pelo rei Fernando, O Católico, 

para que o nomeasse como um de seus cavaleiros próximos e de confiança. 

No que tange à nova etapa vivida pelo cronista, o espaço contextual 

será o do Novo Mundo. Após andanças em terras italianas, seguiu, por naus, em 

direção às Índias, batizadas por Fernando V como ―Castilla del Oro‖. A 

prosperidade era a melhor forma de definir a tentativa de promoção dos 

descobrimentos e da colonização pelos colonizadores espanhois. ,Segundo 

afirma José Miranda (1996, p. 15) na introdução do Sumario de la Natural Historia 

de las Indias, Oviedo constituiria uma carreira tão intensa como a vivida na Itália, 

mas com um inegável protagonismo em virtude dos diferentes postos assumidos 

nas Novas Índias.  

Ao viajar na expedição de Pedrarías Dávila, em 1514, sua primeira 

investida como veedor das fundições de Darién, é de significativa importância 

para o entendimento dos modos de percepção e de representação, pelos quais a 

sua realidadade natural e etnoantropológica foram dadas a conhecer por toda a 

Europa. Nesse novo continente, divergências inevitavelmente aconteceriam, pois 

o tratamento e os olhares sobre o Novo Mundo eram os mais diversos por parte 

dos representantes do Velho Continente. A maioria, imbuídos de interesses 
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pessoais com vistas à promoção e ao reconhecimento dos feitos como uma 

garantia para concretizar o anseio por glória e riquezas, trazia em seus relatos 

elementos presentes no projeto colonizador, imbrincando, no caráter da 

necessidade de um registro documental e pragmático das novas terras e gentes 

encontradas, um apelo imaginário quanto ao exótico, ao estranho e ao espantoso. 

Cabe ainda mencionar a bandeira da conversão religiosa, empunhada e 

defendida nas expedições como uma das justificativas para as iniciativas 

colonizadoras, aspectos apresentados por Irving: 

 

Dotado de tremendo coraje, de poderosa imaginación y de 
fanatismo religioso, y embriagado de triunfo por sus recientes 
victorias contra los infieles mahometanos, el conquistador fue el 
vehículo señalado para dominar un nuevo mundo e iniciar la 
occidentalización del globo. El primer paso importante de este 
proceso, la espectacular conquista de América por los españoles, 
se ha explicado como una consecuencia de tres impulsos básicos; 
―Oro, Gloria y Evangelio‖. (1996, p. 17). 

 

Fica exposto, desse modo, que esses componentes foram metas 

decisivas para os homens que chegaram às novas terras, tendo cada cronista 

priorizado um desses impulsos, ou mesmo todos. Nesse sentido, as discussões 

em torno do caminho escolhido em cada registro foram alvo de ataques, a 

exemplo da polêmica sobre o enfoque atribuído aos nativos por Oviedo e Las 

Casas: o primeiro destacava a condição bestial dos indígenas e o segundo 

sinalizava para uma conversão e rastros de humanidade desses habitantes.   

A descrição e o tratamento dispensados aos nativos encontrados nas 

novas terras foram configurados e apresentados em virtude de diferentes 

interpretações registradas nos vários relatos cronísticos do descobrimento e da 

colonização novomundista. Entre as consequências das diferentes 

representações plasmadas durante o reconhecimento do povo indígena está a 

motivação de disputas e desentendimentos entre os relatores da natureza e seus 

habitantes. 

Em um primeiro momento, os indígenas mostraram desconhecimento 

do projeto organizado diante de seus olhos. Sobre esse projeto, Benat Tachot 

(2002, p. 26) comenta que quando os espanhóis tentaram legitimar sua chegada 
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com a oficialização da posse e a leitura dos documentos que visavam integrar 

essas terras ao Império espanhol, os indígenas fugiram. 

Ao que tudo indica, atitudes como a aversão aos europeus 

demonstradas pelos habitantes do Novo Mundo, numa tentativa de proteção e 

preservação, além de impedir a aproximação entre as duas realidades, também 

refletiu o desinteresse dos cronistas pelos nativos, já que o contato seria uma 

forma efetiva de compreensão desse outro.  

Nesse primeiro momento, destaca-se a priorização dos enfoques sobre 

dois universos mais importantes naquele momento: o político, dada a 

necessidade de a Espanha firmar-se como proprietária das novas terras, bem 

como iniciar uma dinâmica de integração à proposta imperial; e o econômico, na 

busca por criar estratégias de exploração para garantir o desenvolvimento e as 

novas áreas, cuja função estaria ligada à garantia do crescimento e ao 

financiamento de novas expedições.   

Entre os primeiros dissabores vividos pelo cronista nas Novas Índias, a 

figura de Fray Bartolomé de las Casas se contrapõe à de Oviedo no terreno das 

crônicas, por causa do tratamento e da percepção do religioso a respeito dos 

referidos habitantes do Novo Mundo, assumindo uma frente contra a escravização 

dos nativos e apresentando alternativas para a salvação dos naturais. O olhar 

oviedino seguia em direção contrária, cujo enquadramento tornava os índios 

seres abomináveis e destituídos de alma, protagonistas de rituais de incivilidades. 

Essa postura ficará mais evidente nos itens 1.2 e 1.3 desta tese, em que 

analisamos as descrições presentes nas obras de Oviedo. 

Confirmada a divergência entre os dois autores, convém destacar 

alguns pontos comuns, como a religiosidade e o idealismo mencionado por 

Tudela: 

 

Permítase observar, no obstante, que entre el madrileño y el 
Sevilla no se abre en efecto un foso que nadie podría ignorar, 
como se separa dos actitudes vitales fundamentalmente distintas 
en todos los tiempos. La de Las Casas responde a la fe en la 
capacidad humana para conformarse con los caminos de la 
perfección. La de Fernández Oviedo, a la desconfianza en cuanto 
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no sea la imposición disciplinaria de esos caminos. (1959, p. 
LXVIII). 

 

Se Las Casas percebe com certa simpatia a capacidade humana dos 

índios, é com desconfiança que Oviedo descreve o comportamento dos naturais 

desse novo mundo a ser conquistado. Entretanto se ambos movem-se por uma 

ideológica vontade de representar ou de autenticar a realidade americana, não 

podemos deixar de considerar a base da formação mental e religiosa desses 

homens. Embora o avanço intelectual, científico, socioeconômico e político dos 

tempos modernos estivessem presentes, não puderam romper, de vez, com 

valores da mentalidade medieval. Assim, mesmo com ensinamentos voltados 

para o gosto e para o estilo clássico, havia, entremeada, uma motivação religiosa 

medieval ainda influente nos tempos modernos, em que tiveram lugar a conquista 

da América. 

Pedro Fonseca (2011, p. 18), sobre essa situação, comenta que o que 

se verificou, na Espanha e em Portugal, quando arautos do humanismo 

renascentista se fizeram presentes nesses países, ―foi uma verdadeira 

acomodação ideológica de premissas daquele humanismo de fundo pagão a 

postulados da doutrina cristã, surgindo, dessa adaptação, uma forma de 

antropocentrismo híbrido, à qual já se deu o  nome de humanismo cristão‖. As 

novas conquistas, que passaram a representar uma resposta às expectativas de 

expansão econômica e geográfica de um grandioso império espanhol em 

andamento, requereram um redimensionamento da estrutura burocrática visando 

a sua supervisão e administração, a fim de melhor explorar e conduzir a empresa 

do descobrimento. 

É nesse sentido que tornou-se necessária a abertura de espaços para 

a formação de funcionários que integrariam a malha burocrática responsável pela 

administração das colônias. Essa postura não obliterou a ganância e o 

comportamento inconsequente de alguns representantes do Velho Mundo, muito 

pelo contrário, uma vez que seria a oportunidade mais adequada para o 

enriquecimento e acúmulo de propriedades, já que a corte espanhola não oferecia 

mais essa alternativa.  
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Diante de um quadro como esse, Oviedo se insurge no final do ano de 

1515 e volta à Espanha para denunciar os procedimentos de Pedrarias Dávila. 

Uma série de acontecimentos impossibilitou que seu objetivo se concretizasse, 

mas esse seria o primeiro passo para o início de uma contenda entre Las Casas e 

Oviedo. Essa situação desconfortável perduraria por muito tempo na vida política 

de Oviedo, com diversos dissabores para ele. 

A disputa entre os dois cronistas seguiu por anos, até a destituição de 

Pedrarias Dávila, em 1524, em função, principalmente, das insistentes denúncias 

feitas por Oviedo sobre os abusos cometidos pelos vários membros da expedição. 

Nesse mesmo período, surgiram mais publicações oviedinas, entre as quais, em 

1526, Sumario de la Natural Historia de las Indias, obra publicada posteriormente 

à novela de cavalaria Libro del muy esforzado e invencible Cavallero de la 

Fortuna propiamente llamado Don Claribalte, que según su verdadera 

interpretación quiere de zir don Félix o bien aventurado. Nuevamente imprimido e 

venido a esta lengua castellana, el qual procede por nuevo e galán estilo de 

hablar, escrita aproximadamente em 1515. A vida política de Oviedo ainda 

reservava-lhe mais surpresas, como a de ser nomeado Governador de 

Cartagena: 

 

Que los decantados hábitos no constituían ahora más que una 
simple excusa, está claro porque inmediato comenzaba a 
gestionar el veedor y conseguía, a 18 de marzo de 1525, la 
renovación del privilegio que se le concediera para el rescate y 
poblamiento en Cartagena. Y para culminar el edificio en proyecto 
obtenía poco después (I-IV-1525) el nombramiento de gobernador 
de aquel territorio. (TUDELA, 1959, p. XCVI) 

 

A condição de governador foi muito rápida, pois renunciou ainda no 

mesmo ano, privilegiando o cargo de veedor, assumido anteriormente, fato que 

lhe possibilitou diversas viagens, bem como a priorização das publicações de 

muitas de suas obras. Entre os anos de 1530 e 1556, alternou viagens entre 

Espanha e as terras do Novo Mundo e, em junho de 1557, morre na Espanha. 

As informações e considerações sobre a vida desse autor são 

relevantes e podem ajudar a responder alguns questionamentos levantados na 
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busca pelo entendimento da sua obra. Um dos direcionamentos previstos para 

este trabalho considera a relação da sua produção historiográfica pautada em 

uma experiência empírica com o viés literário perpassado pelo imaginativo. 

Assim, é inevitável não destacar certas características herdadas do período em 

que viveu na corte italiana e a experiência acumulada da excepcional realidade 

novomundista. No entanto, não podemos restringir unicamente a esse aspecto, 

haja vista o reconhecimento de zonas de confluência em outros pontos, a 

exemplo da aproximação entre a representação dos ideais do personagem 

protagonista das novelas de cavalaria e algumas aspirações presentes na sua 

vida de conquistador e cronista espanhol.  

O nosso propósito com isso não é forçar uma postura apreciadora ou 

desinteressada do cronista espanhol, no entanto entender e confirmar a forma 

como esse indivíduo, em diversos momentos da história da realidade 

novomundista, assumiu um comportamento como resposta às suas indagações e 

em função das forças presentes no compósito social. A figura do conquistador 

não poderia ser diferente, ao reproduzir esquemas fixados no imaginário, 

herdados das leituras e experiências daquele momento.  

Podemos dizer, portanto, que há uma espécie de projeção heróica de 

seus feitos em certos momentos, visando a sua entrada na pirâmide social, bem 

como o seu reconhecimento e de sua obra completa nos mais importantes 

centros europeus da época. Sobre esse aspecto, ponto a ser abordado no 

próximo item, tecemos fontes fundamentais na configuração do saber desse 

indivíduo em ascendência no impacto e na divulgação  da sua cronística 

historiográfica e literária.   

 

 

1.2 PRODUÇÃO LITERÁRIA OVIEDINA: TENDÊNCIAS E VOCAÇÕES 

 

 

Refletir sobre as obras produzidas por Oviedo pode ser, segundo Juan 

Bautista Avalle-Arce (1980) em seu artigo intitulado ―Oviedo a media luz‖, uma 

tarefa nada fácil, em função das lacunas deixadas pelo cronista em sua trajetória, 



36 
 

 

em virtude dos deslocamentos geográficos e dos diferentes postos ocupados 

durante sua vida nas terras do continente americano. Outro fator que dificulta a 

análise, de acordo com o citado autor, é a incompletude de alguns aspectos 

presentes nos estudos realizados por outros pesquisadores sobre a produção 

literária oviedina, posto que algumas obras foram perdidas e outras encontram-se 

incompletas. Tais fatos complicam o propósito de reconstituir uma linha 

cronológica capaz de dar conta de todas as produções e, ao mesmo tempo, 

contextualizá-las. Daí a dificuldade na compreensão do universo da produção 

bibliográfica do cronista oficial do Novo Mundo.  

A complexidade alcança pontos que vão além da limitação do acesso e 

da inexistência de parte do acervo, sendo outros fatores arrolados nessa empresa 

hermenêutica a organização e a escrita de algumas das suas obras, entre as 

quais destacamos a Historia General y Natural de las Indias (HGNI), embora 

neste capítulo apresentemos também outras obras. Em particular, enfatizamos 

duas produções oviedinas como destaque em nossa exposição, obras escolhidas 

com vistas a lançar luz sobre as duas tendências encontradas na sua prática 

cronística: Los Libros del Conquistador, publicada em 1519, representante do viés 

literário, e Sumario de la Natural Historia de las Indias (SNHI) de 1526, 

representante da sua produção historiográfica. 

Ainda neste capítulo apresentamos outras obras menos discutidas por 

limitações físicas, uma vez que algumas estão incompletas e outras são de 

acesso restrito. Assim, o estudo e a compreensão da obra de Oviedo parece 

constituir um enorme mosaico que ganha sentido a cada novo fragmento discutido 

e analisado nas leituras realizadas por diversos pesquisadores, de forma a 

colaborar para o descortinamento dos aspectos primordiais do entendimento do 

processo levado a cabo pelos descobridores e colonizadores do Novo Mundo. 

Primeira obra de cunho cronístico, escrita e publicada em 1526 por 

Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, SNHI participa de um contexto bastante 

particular, pois foi produzida em território espanhol, sem o amparo das diversas 

anotações acumuladas pelo cronista espanhol no decorrer dos primeiros anos em 

terras do Novo Mundo. Essa especificidade gerou diversas interpretações sobre a 

relação dessa obra com seu monumento cronístico posterior, já que passou a ser 
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vista como uma prévia, com moldes de resumo, do que seria a publicação da 

HGNI. 

No entanto, ao ler o primeiro relato cronístico de Oviedo, percebemos 

diversos aspectos que o diferenciam da organização empreendida por sua obra 

maior, HGNI. A exemplo desses aspectos, podemos destacar o fato da sua 

produção acontecer sem o auxílio das anotações registradas a partir das 

observações feitas e dos testemunhos coletados durante algum tempo. Isso 

impediu que houvesse uma precisão maior nos relatos apresentados e, para 

compensar essa falta, o autor escolheu uma sequência temática e utilizou 

recursos mnemotécnicos na retomada das informações.  

Outra característica a ser destacada é a brevidade dos relatos 

descritivos ao lado da organização de elementos na tradução de imagens com 

vista ao melhor entendimento de seu leitor, nesse caso particular o imperador 

Carlos V. Uma das características dignas de serem ressaltadas é a extensão, 

porque a obra possui 86 capítulos, em que o autor engloba o compósito 

novomundista, pontua os lugares onde esteve no continente descoberto, comenta 

alguns dos costumes dos habitantes, bem como a forma mais adequada de 

governo a ser desenvolvida nessa região. Em seguida, reserva, dentro desse 

considerável número de capítulos, dezoito, para tratar dos animais e das plantas 

encontradas. Na parte final, intercala as descrições entre minérios, pragas, peixes 

e a conclusão do escrito.  

Considerada pela crítica em geral como a grande obra de Oviedo, 

HGNI engendra uma complexidade em seu fazer narrativo, haja vista não 

corresponder à ideia concebida atualmente sobre os termos ―história‖ e 

―realidade‖. A sua estrutura é composta por cinquenta livros, aproximadamente 

1800 páginas, alimentados por diversos relatos e modalidades discursivas, cujo 

propósito visa contar as experiências acontecidas e vividas ora pelo próprio 

cronista nas terras das Novas Índias, ora pelos avanços e desafios encontrados 

na exploração do novo espaço durante o descobrimento e a colonização. A 

escrita dessa obra conjuga diferentes características e influências que, segundo 

Thuesen (1992, p. 96), englobam antiguidade mitológica, personagens da história 
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e da tradição, presença de figuras cristãs e, em alguns casos, reflexos das 

autoridades literárias que influenciaram a formação do autor em análise. 

No relato cronístico oviedino encontramos duas modalidades 

discursivas determinantes na produção da sua obra maior, em que podemos 

notar, nas bases dessas influências textuais, uma origem anterior ao século XVI. 

A primeira modalidade ancora-se na arte retórica, organizando os acontecimentos 

de modo a apresentar ao leitor a realidade percebida mediante a busca de 

explicações que servirão como uma espécie de naturalizador da novidade e do 

diferente. Desse modo, essa modalidade provoca, no leitor, uma sensação de 

contemplação e proximidade. A segunda, ampara-se no cunho historiográfico, 

buscando apresentar o contexto novomundista a partir de um olhar mais próximo 

da empresa colonizadora e da descoberta. Em outras palavras, a experiência do 

ver e do viver nas Novas Índias torna-se o principal elemento na constituição do 

fazer cronístico historiográfico. Vale destacar que, segundo Mignolo (1981) em El 

metatexto historiográfico y la historiografia indiana, essas vertentes coexistiram 

durante a Idade Média e o início da modernidade e foram analisadas dessa forma. 

Somente após novos estudos surgiu a necessidade de separar as duas 

categorias, argumento que encontra ressonância na obra de Fonseca (2011). 

Na obra oviedina, essa aproximação e seu olhar testemunhal torna-se 

ato legitimador dos relatos documentais, que Gerbi, analisando esse processo 

narrativo, explica como dados diretamente assistidos por Oviedo: 

 

No es la forma literaria lo que le interesa a Oviedo, sino el jugoso 
contenido de noticias y de secretos. Rara vez transcribe 
documentos en su texto original; y no es a la interpretación y 
elaboración de los datos documentales adonde apunta su 
esfuerzo, sino a acumular la mayor cantidad posible de datos 
directamente adquiridos por él. Lo que refiere los testigos más 
fidedignos tiene siempre menor certeza que lo que Oviedo ha visto 
con sus ojos y sus oídos con sus orejas. (1992, p. 279-280). 

 

Conforme Gerbi (1992), essa postura na produção cronística de Oviedo 

reflete duas visões: de um lado a continuidade dos modelos das crônicas 

medievais e, de outro, os reflexos da mentalidade especuladora germinada no 

renascentismo. Para Gerbi, não reside na forma literária o interesse de Oviedo ao 
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legar a maior quantidade de dados sobre o que viu e ouviu.  Entretanto, contrário 

ao argumento de Gerbi, a respeito da produção oviedina desembaraçada da 

forma literária e embasada nos fatos,  acreditamos que o cronista reconhece, por 

meio de sua escrita, a sua própria informação e formação renascentista, 

compreensível na maneira de perceber o universo de objetos a sua volta e, ao 

mesmo tempo, ao tentar dar-lhes um tratamento literário. Trata-se de um olhar 

perante as coisas as quais se arregalam os olhos, sob o uso de estratégias 

narrativas, haja vista a presença constante de outros instrumentos e esquemas 

cronísticos tão caros à tradição medieval. Essa ideia fica mais evidente no próprio 

texto do cronista, ao afirmar que 

 

[t]odos estos libros están divididos según el género e calidad de 

las materias por donde discurren; las cuales no he sacado de dos 
mil millares de volúmenes que haya leído, como en el lugar suso 
alegado Plinio escribe, en lo cual paresce que él dijo lo que leyó; e 
algunas cosas dice él dijo lo que leyó; e algunas cosas dice él que 
acrescentó que los antiguos no las entendieron, o después la vida 
las falló; pero yo acumulé todo lo que aquí escribo, de dos mil 
millones de trabajos y nescesidades e peligros en veinte e dos 
años e más que ha que veo y experimento por mi persona estas 
cosas, sirviendo a Dios e a mi rey en estas Indias, y habiendo 
ocho veces pasado el grande mar Océano. (FERNÁNDEZ DE 
OVIEDO, 1959, p. 11).   
 

Nesse mesmo sentido, as características reconhecidas no texto do 

cronista espanhol estão ligadas aos esquemas presentes nas crônicas medievais. 

Segundo Weckmann (1994, p. 484) – autor de La herencia medieval de México, 

cuja temática gira em torno das diversas influências do período medieval 

presentes no contexto do descobrimento e da colonização do continente 

americano –, a imprecisão de dados sobre a geografia e as datas representa uma 

das ressonâncias dos relatos medievais. Não se trata de afirmar aqui que o 

literário esteja na imprecisão do historiográfico, mas sim na forma como o 

cronista, em relação ao que os relatos trazem de elucubrações a respeito do outro 

não-europeu, transcreve como experiência entre o fato e aquilo que poderia ser 

ou ter acontecido. 
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Outro acontecimento que corrobora esse reflexo é a criação do posto 

de cronista oficial, objetivando informar ao governo sobre as terras encontradas, 

os acertos e os erros observados durante a empreitada colonizadora e 

exploradora. Essas medidas refletem o inarredável peso da tradição da 

mentalidade e do imaginário medieval e revelam, segundo Fonseca (2011, p. 

133), ―uma economia discursiva, cujos textos refletem construções mentais e 

ideológicas da cultura europeia no seu processo de conceber e de representar a 

outridade como projeto idealizado‖. 

Essa afirmação induz a uma reflexão em torno das influências 

recebidas e da produção da cronística do descobrimento e da colonização do 

Novo Mundo, considerando que, mesmo com um propósito informativo para o 

governo e para as outras nações estrangeiras, foi inevitável o reflexo de 

interesses particulares no momento em que foram produzidos os informes. Isso 

se deveu ao fato de que a maioria dos cronistas responsáveis pelos relatos 

documentais novomundistas ficou dividida em duas frentes: a primeira concentrou 

seus informes a partir de uma ótica comprometida com a maior proximidade 

possível com o visto, bem como a preocupação de respeitar as demandas e os 

ditames da Santa Igreja para a conversão dos nativos. A segunda deixava marcas 

nos relatos evidenciadores dos interesses de fama, de glória e de conquistas, 

assim como de atitudes que reforçavam uma postura ancorada nos interesses 

mais particulares. 

Em virtude dessa postura,  gerou-se o que, de acordo com Sampedro 

(2000, p. 376), se define como um espaço ambíguo, entre o discurso oficial e o 

pessoal. É possível perceber, na primeira, uma proposta de continuidade e 

recuperação da tradição herdada, ao passo que na segunda, numa vertente de 

molde renascentista, rende tributo à individualidade do cronista, confundindo a 

história e a vida do autor e produzindo, dessa maneira, uma linha tênue entre a 

história pública e a história pessoal. Embora não seja nosso objetivo destacar os 

aspectos modernos dessa condição de observador, e isso tampouco signifique a 

anulação do imaginário medieval apresentado anteriormente, não podemos 

desconsiderar essa postura de observador/explorador, porque essa condição 

legitima o privilégio de estar in loco. Consequentemente, essa condição in loco 
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ancora-se numa perspectiva em que a experiência torna-se um ponto crucial para 

a compreensão da realidade e para o desenvolvimento do relato historiográfico. 

Ao lado dessa constatação, devemos mencionar o constante acúmulo de 

conhecimento a ser usado pelo cronista nas reformulações dos conceitos 

constituídos a partir das experiências anteriores e herdados da tradição. Esse 

olhar moderno, além de expandir o horizonte do conhecimento,  será o 

responsável pela inserção de novas concepções. 

Outra constatação mencionada no início desta seção, refere-se à 

vocação literária do nosso cronista, pouco difundida em função da quantidade de 

obras de cunho literário em comparação às historiográficas, sem dúvida de maior 

número que aquelas. Nesse sentido, elegemos como representante da vocação 

literária oviedina o LDC, exemplar das novelas de cavalaria ligada aos interesses 

sociológicos e culturais de uma faixa social ao mesmo tempo em ascensão e já 

ameaçada, que é a pequena e média nobreza, representada pela cavalaria.  

Sobre o LDC nos ocuparemos de forma mais descritiva e confluente na próxima 

seção deste capítulo.  

A relação do autor com essa obra, após sua publicação, indica certa 

indiferença, visto que Oviedo deu à obra um estado, segundo Gerbi (1992, p. 

252), ―renegado formalmente por su autor, el Claribalte es en verdad una escritura 

un tanto desdichada‖. Essa afirmação encontra amparo na postura assumida pelo 

autor nas obras historiográficas produzidas posteriormente. Para estas, o autor as 

ancora em um princípio de busca da verdade, característica evidenciada no SNHI 

e na HGNI, como destacamos anteriormente. 

Nas palavras de Avalle-Arce (1980, p. 149), ao discorrer sobre as 

novas influências espirituais no século XVI, baseadas na corrente erasmista, essa 

ideia da indiferença do cronista ganha força. A corrente de Erasmo exerceu uma 

crítica severa contra os livros de cavalaria e, ao mesmo tempo, visava uma 

reformulação com a aproximação do humanismo e a reforma do âmbito religioso. 

Segundo Pérez (1994, p. 19), a proposta foi dividida em duas frentes: de um lado, 

a necessidade de repensar os dogmas impostos pela Igreja e os excessos das 

práticas nas especulações teológicas; de outro, a luta contra a divisão do mundo 

cristão, iniciada a partir das reflexões e do caminho seguido por Lutero. Do seu 
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ponto de vista humanista e religioso, Erasmo se esforçou na defesa do livre 

arbítrio. Além dessas duas propostas, certamente o rechaço pelas novelas de 

cavalaria estava ancorado nos exageros imaginativos que poderiam ameaçar a 

conduta adequada, bem como incentivar o tão criticado uso de superstições.           

Ao considerar essas duas formas de análise, vislumbramos, de certa forma ,um 

cenário cheio de agruras para a produção das novelas de cavalaria e de qualquer 

outra expressão literária imbuída de ficção ou de histórias mentirosas. Com isso, 

era esperado que a produção das obras posteriores não recebesse influências 

dessa vertente literária cavaleiresca. Entretanto, essa tendência parece não ter 

sido respeitada, pois vale destacar zonas de confluências entre o modelo 

historiográfico assumido em alguns relatos cronísticos e os principais ingredientes 

das novelas de cavalaria, como a HGNI. 

A empreitada colonizadora e de conquista do Novo Mundo foi levada 

adiante por um conjunto de personagens, no mínimo, heterogêneo e com uma 

formação cultural e intelectual bastante variada. Essa descrição, aliada aos 

diversos interesses que motivaram esses exploradores na busca pelos seus 

interesses, não anulou, nesses indivíduos, algumas particularidades quanto à sua 

vertente cultural e estética. Em outras palavras, a leitura foi uma das práticas que 

sempre esteve presente entre os protagonistas da descoberta, exploração e 

colonização.  

Podemos salientar, portanto, guardadas as devidas proporções, que a 

leitura de obras de aventura e de fundo doutrinador tenha sido a principal 

responsável pela configuração da mentalidade impulsionadora desse aventureiro 

protagonista da empresa colonizadora. Tendo em vista o acesso a essa classe de 

conhecimentos, em alguns casos de forma direta, pela formação e pelos saberes 

adquiridos, integrante de uma pequena minoria literariamente preparada no 

contexto de uma educação conformada por uma organização mental, política e 

social das comunidades europeias medievais, Oviedo teve acesso a obras de 

cunho lúdico, dada a condição privilegiada de seu grupo social, e aos momentos 

de leituras coletivas durante as longas viagens com vistas a passar o tempo 

ocioso. 
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Nesse cenário, as novelas de cavalaria foram obras extremamente 

conhecidas e famosas, responsáveis por integrar o imaginário de muitos leitores 

no Velho Mundo, assim como inevitavelmente nas tripulações que cruzavam os 

mares rumo às Novas Índias. Essa afirmação encontra amparo nas preferências, 

antes de mais nada, dos cronistas do descobrimento e no interior de seus relatos 

cronísticos, ao plasmar suas ressonâncias nas paisagens exploradas e vistas, nas 

batalhas incansáveis e grandiosas, no estranhamento provocado pelos seus 

inimigos nunca antes vistos e até mesmo pela envergadura de seus gestos 

heroicos em virtude da missão assumida diante do Rey e da Madre Igreja. 

Particularmente, nosso autor não somente utiliza e recebe essas 

influências em sua produção historiográfica, tema que será desdobrado e 

discutido no próximo capítulo deste estudo, como escreve o LDC, uma novela de 

cavalaria. Esse gesto confirma sua consonância com essa modalidade de 

literatura produzida e intensamente distribuída durante o fim da Idade Média.  

Devemos destacar que o cronista representa apenas uma parcela 

dentro do enorme grupo responsável pelas atividades da empresa do 

descobrimento e da colonização. No entanto, a importância de sua figura é 

inegável, haja vista o posto de cronista oficial ocupado por Oviedo, ao qual 

compete manter a comunicação e os informes sobre os investimentos realizados 

pela metrópole. Por sua vez, seus relatos refletem as ações realizadas pelos 

diferentes representantes da coroa nas colônias, bem como os novos rumos a 

seguir no processo de exploração.  

Outro grupo de atores na produção da cronística também deve ser 

considerado, ainda que não esteja legitimado pelo reconhecimento oficial 

brindado pela coroa: os soldados, os funcionários administrativos do governo na 

América, as pessoas que nasceram nas colônias. Esse grupo também colaborou 

na produção de uma literatura cronística responsável pelo registro das investidas 

empreendidas pelos colonizadores. 

Diante desses olhares e produções, dados responsáveis pelo reforço 

do traço caracterizador da heterogeneidade desses escritos, podemos questionar 

sobre a influência das novelas de cavalaria no imaginário desse universo 
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cronístico. Para essa reflexão, Irving (1996), em Los Libros del conquistador, 

sistematizou os dados que discriminam as obras embarcadas e levadas durante 

as viagens rumo ao Novo Mundo. Estas obras colaborariam na formação cultural 

das novas posses, conforme Irving  menciona: ―Estos pequeños barcos eran 

agentes indispensables para difundir la cultura europea por el Nuevo Mundo y 

consolidar la civilización hispánica que florecía en sus dos terceras partes‖. (1996, 

p. 127). 

Irving reforça a dinâmica da cultura e o conhecimento do Velho Mundo 

trazido por meio das embarcações. Vale destacar a forma como eram lidas essas 

obras e os momentos propícios a tal exercício: geralmente em voz alta para toda 

a tripulação da embarcação e nos momentos de ócio ou ao final da jornada diária. 

Daí a possibilidade de contato, para alguns indivíduos desprovidos do 

conhecimento, com a cultura erudita. A partir dessa aproximação estabeleciam-se 

as imagens e as informações que influenciaram e formaram o imaginário 

responsável, em muitos casos, pelo amparo do desenvolvimento das narrativas 

cronísticas. Essas informações foram organizadas a partir das investigações 

realizadas na documentação de registro utilizada em cada umas das viagens 

empreendidas às Novas Índias, tais como listas de embarque, em que, além da 

especificação dos bens dos tripulantes, constava o acervo levado pelos futuros 

habitantes das novas terras. 

Embora consideremos alguns traços para distinguir as duas vertentes – 

literária e historiográfica – conforme pontuamos nos parágrafos anteriores, 

observa-se que há a emergência de aspectos que funcionam como elementos 

comuns entre as duas modalidades, criando uma zona de simbiose que torna 

extremamente tênue a fronteira entre as duas categorias. Considerando essa 

fragilidade fronteiriça, desenvolvemos o que identificamos de vocações presentes 

na produção do cronista espanhol, assim como utilizamos algumas das suas 

obras mais representativas visando elucubrá-las. 

Para apresentar a vocação literária oviedina, torna-se necessário 

descortinar a tradição das novelas de cavalaria como ponto inicial para a 

construção de uma estrutura conceitual que nos ampare na leitura e na 
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compreensão da novela de cavalaria LDC, produzida por Oviedo durante o 

primeiro momento após sua chegada ao Novo Mundo. 

Como este estudo trata da relação entre literatura e historiografia 

presente na obra oviedina, cremos ser importante apontar alguns aspectos 

esclarecedores, como as novelas de cavalaria, e nestas a figura do cavaleiro 

medieval, para daí refletir sobre algumas zonas de confluência presentes na 

estratégia literária reconhecida nos relatos cronísticos do cronista oficial das 

Índias. 

Contudo, é importante ressaltar que nosso objetivo nessa aproximação 

não é o de realizar um estudo histórico sobre o cavaleiro e as novelas de 

cavalaria – iniciativa desnecessária, haja vista a existência de um amplo conjunto 

de estudos nesse sentido –, mas o de lançar algumas ideias que possam nos 

aproximar desse universo que tanto encantou, continua encantando, e habitou o 

imaginário de diversas civilizações. Além disso, exerce, esse universo, fontes de 

procedência do imaginário e de uma abordagem de aspectos significativos que 

compõem os mecanismos  retóricos através dos quais novelas de cavalarias 

habitaram o mundo das literaturas de viagens. Em alguns casos, esse universo 

continua presente, tendo em mente as devidas adaptações para os nossos dias. 

A figura do herói associada ao cavaleiro conseguiu conjugar atributos 

que serviram de exemplo a ser seguido. Segundo Dominguez (2005, p. 217), esse 

personagem é um estereótipo que assume os preceitos cristãos, obedecendo, 

assim, a um ideal maior e, ao mesmo tempo, contrapondo-se aos rituais pagãos. 

Embora não seja nosso intuito precisar a origem dos cavaleiros 

medievais, convém lançar luz sobre alguns acontecimentos representativos e 

esclarecedores da sua aproximação com a figura do conquistador espanhol e, 

dessa forma, trilhar caminhos para uma melhor compreensão do nosso estudo. 

Os cavaleiros, segundo Hauser (2003, p. 205), têm sua origem, em um 

primeiro momento, ligada a iniciativas e serviços profissionais prestados a grupos 

sociais nobres que requeriam a sua proteção. Posteriormente, passaram a 

representar e integrar uma classe capaz de firmar uma linhagem, em outras 

palavras, constituíram, nessa reorganização social, um grupo hereditário. 
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O ―mile‖, como inicialmente aparece, foi o guerreiro montado, peça 

importante na organização do exército romano. Ocupava uma posição de 

destaque nas estratégias bélicas ao tomar frente nos combates, pois sobre seu 

cavalo tinha mais velocidade e era mais eficiente nos confrontos. Além de seu 

papel nos exércitos deve-se destacar o reconhecimento social recebido, em 

alguns casos, chegando a ocupar postos na administração. 

Outro aspecto, relacionado à ascensão social dos cavaleiros, diz 

respeito à possibilidade de um indivíduo de grupo social servil ou inferior, ao 

integrar a frente de combate, poder receber uma espécie de equivalência nas 

armas, a fim de colocar-se na mesma condição de outros companheiros 

combatentes pertencentes a grupos sociais privilegiados. Não podemos deixar de 

considerar que, posteriormente, o grupo social desses cavaleiros criará rituais 

para dificultar a entrada de novos membros, selecionar aqueles mais aptos a 

entrar no grupo. Consequentemente, houve um momento em que deixou de 

existir essa possibilidade. 

Um pouco mais adiante, já no período medieval, a participação e o 

papel desses homens montados começam a sofrer transformações na sua 

representação diante dos grupos sociais e nos objetos utilizados para o 

desenvolvimento do seu ofício, visando mais eficiência nos confrontos. Esses 

cavaleiros ampliam seu alcance ao não resumir seu protagonismo apenas a 

participações corajosas nas estratégias bélicas, como fica evidente nos primeiros 

séculos da Idade Media, mas indo além ao integrar uma reorganização social, a 

partir da sua entrada na pirâmide social tradutora dos esquemas de poder nas 

estruturas medievais. 

Segundo Duby (1989, p. 24-25), a entrada da figura do cavaleiro 

ocorreu em diferentes momentos nas sociedades europeias. Contudo, não 

podemos perder de vista que seu estudo prioriza as cidades francesas, em virtude 

de acreditar que foi nessa região que se deu o reconhecimento dos primeiros 

registros. Para seu estudo,  o estudioso da Idade Média realizou um levantamento 

em vários documentos oficiais, atas, cartas e outros, nos quais os registros 

dessas palavras remetem ao uso do termo cavaleiro. Algumas das conclusões 

construídas a partir de seu estudo giram em torno das diferentes conotações e 
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representações assumidas por essa ordem de cavaleiros, na medida em que 

influenciava e era influenciada pela reorganização social. O exame dessa 

questão, sugere que ―No século XIII, uma palavra latina, miles, era uniformente 

empregada para mostrar que indivíduo pertencia a esse grupo coerente que era 

então a cavalaria‖ (DUBY, 1989, p. 24). Essa foi uma das funcionalidades 

encontradas para o termo: além da identificação de um grupo, conforme pode ser 

observado na citação, a palavra foi relacionada, também, a um indivíduo particular 

e, com o passar dos anos, associada ao status de um grupo social aristocrático. 

No século XI, o processo de feudalização foi fundamental para essa 

nova condição, uma vez que a posse, manutenção de terras e de servos 

representava poder e acesso a uma classe aristocrática. Os cavaleiros, para 

garantir a proteção dos senhores feudais e até mesmo do rei, recebiam, como 

forma de pagamento pelos serviços prestados aos seus suseranos, a concessão 

de terras e recursos para a manutenção dos pequenos feudos. Embora o 

comportamento assumido pelos cavaleiros indique uma lealdade aos senhores 

aos quais emprestavam sua coragem e destreza bélica, isso não impedia que 

servissem outros feudos para atender a seus interesses particulares. 

A ascensão cavaleiresca acontece por meio de duas vertentes. A 

primeira, a partir de hereditariedade, ou seja, os filhos dos cavaleiros herdavam, a 

cada geração, um espaço nessa reorganização social e, com isso, eram 

considerados parte da aristocracia. No entanto, não representavam nenhum tipo 

de ameaça para o grupo aspirante ao trono, já que eram vistos como membros de 

uma segunda classe, cuja cultura servil estava muito presente e impedia uma 

equivalência com os outros membros aristocratas. A segunda, por sua vez, ocorre 

pelo reconhecimento de um feito ou destreza orquestrada por um membro do 

séquito de um senhor – geralmente os escolhidos eram os escudeiros e pajens – 

para o cumprimento dessa transição social, cujos rituais exigiam um juramento e 

o comprometimento com valores como coragem, lealdade e proteção aos mais 

fracos e indefesos. 

A formação desses cavaleiros se iniciava muito cedo: os escolhidos 

conviviam com um grupo de aristocratas em um primeiro instante, oportunidade 

em que aprendiam normas de comportamento adequadas para o convívio social, 
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cujas indicações, na maioria das vezes, eram apresentadas por mulheres. 

Quando se tornavam jovens, passavam a acompanhar e ajudar os cavaleiros, 

limpando suas armas e armaduras, auxiliando-os a vestir-se, bem como estando 

ao lado de seus senhores nos torneios, e, quando necessário, lutando lealmente 

ao seu lado e garantindo um enterro digno a seu cavaleiro se derrubado em uma 

batalha. 

O cavaleiro, além de seu papel na organização da pirâmide social, era 

a figura central de uma classe de produção literária conhecida como as novelas 

de cavalaria. A escrita dessas produções teve seu auge no século XVI, tendo o 

século anterior propiciado um contexto extremamente favorável para a sua 

multiplicação e a confirmação da sua popularização, pois a imprensa daria 

condições para a reprodução de vários exemplares e, dessa forma, alcançaria um 

maior número de leitores, primeiro passo para a democratização da leitura 

(IRVING, 1996, p. 26). 

As novelas de cavalaria foram muito importantes na formação do 

imaginário social do século XVI, tendo em vista que as obras apresentavam uma 

realidade lida e imaginada como verdadeira por seus leitores. Naquele contexto, 

as limitações científicas existentes – principalmente em comparação com os 

nossos dias – refutavam o caráter do inexplicável, mas, de certa forma, o apelo ao 

imaginário  predominava e servia prontamente para representar a realidade. 

Componentes míticos ou fabulosamente engendrados eram perfeitamente 

admitidos na tradição literária. O código da cavalaria não seria questionado, muito 

pelo contrário, seria absorvido e colocado como paradigma a ser seguido. 

Conforme o número de leitores se ampliava, mais se distanciava da história tida 

como verdade, dando lugar a um incremento no elenco teratológico e às 

realidades fantásticas e maravilhosas1. 

Aspecto importante a ser comentado está ligado à fuga como uma 

alternativa para o marasmo vivido naquele momento, encontrando nas obras a 

                                                 
1
 Referimo-nos aqui à terceira definição sobre o maravilhoso, discutida por Le Goff em sua obra O 
imaginário medieval, quando se atribui a ele uma representação simbólica e moralizante, uma 
vez enfraquecida em função do novo uso constituído pela doutrina cristã.  
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representação do herói em um cenário carregado de desafios e o estímulo para 

empreender as aventuras imaginadas nessa literatura cavaleiresca. 

Conforme Valverde (1959, p. 215), embora o número de produções 

tenha sido diversificado, o material utilizado como base nas construções das 

atmosferas cavaleirescas versava, na maioria das vezes, a partir de três ciclos 

novelescos e de loci comunes. O primeiro dos três ciclos girava em torno da 

Matéria de França, conhecido como Ciclo Carolíngio, composto por um conjunto 

de lendas históricas derivadas da figura de Carlos Magno e os doze pares. O 

segundo ciclo ficou conhecido como Clássico, utilizando matéria da antiguidade 

grecolatina e adaptando-a aos moldes medievais. O próximo ciclo, constituído 

pela Matéria de Bretanha e denominado ciclo bretão, refere-se às aventuras do 

Rei Artur e seus cavaleiros. As aventuras do rei dão matéria temática responsável 

por seu outro nome, Ciclo Arturiano, bem como por um enorme número de 

derivações narrativas, entre as quais podemos citar Amadís de Gaula. Esta obra 

serviu de base para um número considerável de ramificações, entre as quais 

aparece a produção de Oviedo intitulada LDC. 

Os loci comunes, elementos recorrentes nas novelas de cavalaria, são 

tópicos ligados à caracterização do herói e suas façanhas e aos grandes desafios 

que enobrecem a sua conquista, como a descrição de paisagens exóticas e 

imprecisas e a luta pelo seu amor. Em LDC, o cavaleiro é protagonista de uma 

aventura apresentada por misterioso manuscrito, na qual combate os opressores 

dos mais fracos e luta sacrificando-se pelo seu amor.  

Esses aspectos compõem, em sua maioria, a estrutura da novela 

oviedina da qual nos ocuparemos descritivamente nas próximas linhas. Essa obra 

foi a primeira publicação do nosso autor e a única declaradamente desse gênero, 

pois seus próximos escritos, sem sombra de dúvida os mais destacados entre os 

estudados, estiveram encarregados de retratar a realidade das terras 

novomundistas, a partir de uma concepção mais naturalista e histórica. Embora 

apresente alguns traços das novelas de cavalaria, o que predomina em suas 

narrativas de cunho cronístico e historiográfico é  radicalmente contrário à postura 

assumida em LDC. 
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Vale ressaltar, novamente, o seu marcado repúdio à obra cavaleiresca, 

destacado inclusive pelo autor na publicação de outros escritos seus. Podemos 

imaginar várias razões para essa renegação, a primeira por um viés político, pois 

foi oferecida ao duque de Calabria, desafeto do Rei Carlos V, situação 

desconfortável para o escritor. Outra possibilidade está relacionada à visão 

científica adotada na produção de obras posteriores, distanciando-se 

consideravelmente, dessa forma, das novelas vistas como histórias mentirosas e 

fantasiosas. Somam-se a essas duas possibilidades os rumores da dúvida, em 

um primeiro momento, sobre a autoria da novela de cavalaria, pois a forma como 

assina seu autor é diferente das outras obras, hipótese logo desconsiderada, haja 

vista o grande número de coincidências entre os lugares visitados por Oviedo e a 

topografia geográfica presente na obra em destaque. 

LDC gira em torno dos feitos do corajoso cavaleiro de nobre linhagem 

Don Felix, também reconhecido, no decorrer da novela, por Don Claribalte, o 

cavaleiro da rosa e venturoso. Originário da corte de Albânia, de onde parte 

contrariando os interesses de sua família por não realizar o matrimônio com 

Cresilonda, seu objetivo era participar de torneios realizados na corte de 

Inglaterra, mais especificamente em Londres. Nessa oportunidade surge a 

relação com a princesa Dorendaine, de quem já havia ouvido muitos comentários 

exaltando sua beleza e inteligência. Após vencer o torneio, dela se aproxima, 

tendo vários encontros mediados por seus criados Laterio e Fulgencia. Os jovens 

casam-se em segredo e com a autorização dos pais da princesa, cumprindo, 

dessa forma, um dos lugares comuns previstos no gênero cavaleiresco. 

Gerbi (1996, p. 259), ao discorrer sobre essa novela de Oviedo, 

comenta que algumas das características do cavaleiro protagonista funcionam 

como uma espécie de projeção do escritor, uma vez que enfatiza, na 

personagem, traços realísticos e funcionais, tais como o domínio de várias 

línguas, característica geradora de controvérsia sobre o merecimento e a destreza 

de Oviedo como escritor, pois, segundo o teórico italiano, o cronista não detinha 

um amplo domínio de línguas. 

A novela apresenta diversos cenários de batalhas e torneios, nos quais 

se consagram os contornos da essência cavaleiresca, bem como servem de pano 
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de fundo para a realização de feitos correspondentes ao paradigma de novela. 

Em outras palavras, ocorre a inserção de passagens características de outro 

ciclo, conforme Del Rio de Nogueiras (2001), ao destacar a entrada de, após 

desencravar a espada, uma série de acontecimentos que misturam fantasia e 

realidade. Conforme Irving, 

 

[l]os libros de caballerías, todavía populares, seguramente jugaron 
un papel de importancia en toda esta actividad, renovando la 
esperanza de los crédulos aventureros que no lograban encontrar 
en las tierras nuevas todas las maravillas que agrandaban su 
imaginación. (1996, p. 59-60). 
 

Ao considerar essa ideia, podemos imaginar que a invocação dos 

componentes daquele imaginário servia para representar a realidade, estreitando  

a fronteira entre a literatura, sinônimo de fantasia, e a história, significado de 

verdade. Ambas, literatura e história, são colocadas numa condição de igualdade. 

Segundo Megale (2001, p. 30), no contexto medieval, ―o momento histórico não 

permite ainda estabelecer o que seria hoje uma distinção científica entre história e 

ficção‖. Nesse sentido, nos referimos às crônicas e histórias que ficavam muito 

próximas das novelas de cavalaria, vistas como espaços de fantasias, criando, 

em alguns momentos, linhas muito imprecisas entre uma e outra, oferecendo 

condições e elementos para interpretações carregadas de ambiguidades. 

Esse contexto encontra sentido e é perfeitamente admitido na tradição 

literária num momento em que a noção de história esteve associada à verdade. 

No entanto, essa deveria ser influenciada pela tradição, tão cara ao período 

medieval, não havendo espaço para diferentes interpretações, mas sim para a 

reprodução de determinados conceitos construídos no decorrer dos anos e 

defendidos pelas instituições dominantes: a Igreja e a coroa.   

A outra noção basilar da Era Moderna traduzia a realidade por um novo 

prisma, pautado na observação e na experiência, valorizando as iniciativas e as 

descobertas responsáveis pelos novos caminhos. Diante disso, no período de 

transição entre a mentalidade medieval e a moderna, as zonas limítrofes não 

foram bem definidas, desencadeando um movimento pendular de profundas 
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influências entre as duas percepções e, com isso, os reflexos e a troca entre 

ambos foram inevitáveis. 

Embora Antonelo Gerbi e outros teóricos não reconheçam a influência 

das crônicas nas novelas de cavalaria, não poderíamos deixar de considerar 

alguns traços surgidos na obra oviedina LDC, a exemplo da relação apresentada 

no tratamento e pagamento dos exércitos, que além de apresentar as influências 

das experiências pessoais de Oviedo, também reflete as transformações vividas 

pelo grupo social dos cavaleiros após o fim da Idade Média. É nesse sentido que 

consideramos LDC obra de essência e modelo das novelas de cavalaria 

medieval, mas que já traz alguns traços cronísticos ao revelar uma aproximação 

com as transformações do novo contexto de marcas renascentistas. 

 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DOS ESCRITOS DE OVIEDO 

 

 

Nas seções anteriores mencionamos três obras produzidas e 

publicadas ainda em vida por Gonzalo Fernández Oviedo y Valdés, inseridas nas 

vertentes literária, representada pela novela de cavalaria LCD, e historiográfica, 

com os relatos documentais de SNHI e HGNI. Enfocamos, nesta seção, algumas 

das principais características estruturais, assim como apresentamos as 

motivações para o desenvolvimento do nosso estudo e o direcionamento dado à 

análise de algumas dessas produções. 

Nosso próximo passo está circunscrito à apresentação da direção 

assumida por parte da vertente historiográfica, empregada pelo cronista, e que 

compõe o conjunto oviedino. Vários estudiosos expressam, com maior ou menor 

motivação, uma tentativa de classificação e organização dos escritos de Oviedo. 

Entretanto, segundo Fabregat Barrios (2006, p. 27), o processo de classificação 

das obras do escritor madrilenho não parece fácil, devido à complexidade de 

sistematizar, ao longo da vida do cronista, o processo taxonômico de sua obra. 

Trata-se de um arranjo e uma organização cronológica, enumerando uma 
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sequência de obras produzidas no decorrer da vida de um autor. Bautista Avalle-

Arce (1980, p. 143-145), em famoso estudo já referenciado no início do item 1.2 

desta tese, apresenta uma lista esquematizada, mas sem um critério muito claro 

de organização, tendo como principal referência as possíveis datas que marcam o 

início da escrita, fator que não colabora efetivamente para a compreensão do 

caminho trilhado por Oviedo, uma vez que é preciso lançar luz sob outros fatores 

para efetivação dessa hermenêutica.  

Com isso, entendemos que o pesquisador apresentou uma nômina 

com as respectivas obras, considerando apenas o início da produção, em virtude 

de a grande maioria delas ter fases extensas durante a sua elaboração, chegando 

até onde foi possível, seja pelas limitações documentais ou pelas financeiras. Isso 

fica evidente ao constatarmos que uma pequena parte dos seus escritos foi 

concluída enquanto o cronista estava vivo, a outra parte ficou pelo caminho, mas, 

passado algum tempo, foi publicada por diferentes estudiosos interessados na 

obra oviedina.  

Já Fabregat Barrios (2006) apresenta uma classificação a partir de 

alguns critérios bastante claros, respondendo de forma mais satisfatória ao nosso 

expediente investigativo. A primeira distinção se ancora nas obras vistas como 

originais, ou seja, produzidas pelo autor a partir de suas experiências e de seus 

estudos sobre o Novo Mundo e o Velho Mundo; a outra parte desse recorte 

engloba as traduções das obras de autores italianos. 

Nosso interesse permanece no primeiro conjunto bibliográfico, nas 

obras vistas como originais, priorizando a vertente historiográfica novomundista. 

No entanto, mesmo não nos ocupando plenamente de todo esse esquema em 

função do escopo da nossa tese, descrevemos a subdivisão empregada pelo 

pesquisador, já que ele divide os escritos em duas direções, nas quais 

encontramos a obra literária e as obras didáticas. Esta última ramificação abre-se 

para duas orientações: de um lado, aquelas produzidas com material 

historiográfico da Espanha e, do outro, as produzidas com material historiográfico 

da América. Nesse sentido, o objetivo de análise do presente estudo gira em 

torno das obras historiográficas cujo tema é o Novo Mundo.   



54 
 

 

Por outra parte, destacamos alguns caminhos temáticos presentes nas 

obras cujo material está apoiado no contexto espanhol, com vistas a elucidar a 

produção cronística e destacar alguns elementos comuns, pois inevitavelmente 

houve diálogo entre as obras, uma vez que a dinâmica de produção era quase 

concomitante. Em outras palavras, a produção das obras baseadas na duas 

realidades acontecia lado a lado: 

 

Toda la producción de Oviedo se genera y desarrolla así entre el 
Nuevo y el Viejo Continente y su pluma sin descanso fluctúa entre 
dos temas de interés: el aquí y ahora del mundo americano, 
objetivo de su tarea oficial como cronista, y la historia, 
especialmente la reciente y contemporánea, de su tierra natal, que 
se nutre de sus memorias personales y del conjunto de obras 
presentes en su biblioteca particular. (ROMANO DE THUESEN, 
1992, p. 95). 

   

Podemos, assim, estabelecer alguns pontos de reflexão sobre o 

expediente seguido por Oviedo, uma vez que um grande número de obras era 

submetido a diferentes ritmos durante a sua escrita – algumas demoraram até dez 

anos para avançar em sua elaboração. Daí a dificuldade de determinação 

cronológica capaz de precisar a conclusão de cada uma, pois as demandas eram 

específicas, esbarrando na dimensão, nos temas discutidos e na necessidade de 

informações encontradas nas terras do Velho Mundo. Outras não chegaram ao 

seu fim em função dos constantes retornos do autor ao texto, ou seja, as obras 

recebiam frequentes reformulações e novos dados, ampliando seu alcance e o 

tempo de produção. 

Desse modo, realizamos uma esquematização, sem pretensões de 

esgotar as alternativas, e, ao mesmo, entendemos as limitações da classificação 

pela qual se optou neste momento, dando prioridade a um eixo temático entre os 

escritos. Dessa feita, acreditamos que o enfoque dado colaborará para o 

descortinamento de alguns caminhos trilhados pelo cronista madrilenho durante a 

elaboração de seus relatos documentais. Com isso, será possível apresentar 

instrumentos favoráveis à leitura e à compreensão das obras em tela nesta tese. 

Numa direção oposta à da eufórica recepção das obras da 

historiografia natural sobre o continente americano, optamos seguir a linha 
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historiográfica cujo tema estivesse vinculado ao Velho Continente. Precipuamente 

destacamos a elaboração de personagens da corte, por meio de um conjunto de 

obras, que reflete a organização dos reis, nobres e cavaleiros, assim como os 

feitos heroicos e enobrecedores dignos de um olhar mais atento. Essas 

experiências, presentes no paradigma de civilização idealizado e encontrado na 

Europa, foram tomadas por Oviedo como um esquema de comportamento a ser 

seguido pelos integrantes das tripulações e expedições do processo de 

descobrimento e colonização no Novo Mundo, uma espécie de conjunto de 

normas com vistas a ditar regras e a preservar a tradição histórica desses 

europeus. 

Os temas que aparecem em cada uma das obras mantêm uma relação 

muito próxima com a realidade e com os moldes da nobreza medieval. Assim, 

podemos afirmar que o conjunto de escritos funciona como uma espécie de 

apresentação da tradição constituidora dessa sociedade, acumulada no decorrer 

dos anos. Com isso, podemos intuir que a recepção dessas informações não foi 

recebida com euforia, pois tinha como função, na maioria das vezes, legitimar a 

condição da nobreza, embora Oviedo tenha buscado alternativas na estruturação 

de sua obra para torná-la mais amena e interessante, chegando em algumas 

oportunidades a descrever de forma exagerada algumas das batalhas travadas 

pelos nobres. 

Outro aspecto reconhecido na produção oviedina está associado à 

função didática presente na maioria das obras do conjunto historiográfico sobre o 

continente europeu, cuja finalidade parece-nos concretizada nas descrições dos 

cavaleiros exemplares e de seus nobres feitos. Em consonância com essa 

proposta surgem os escritos Batallas y Quinquagenas (1535-1556) e 

Quinquagenas de la nobleza de España (1544-1556), cujo direcionamento 

contempla, particularmente, a descrição da nobreza espanhola e de alguns 

personagens históricos ilustres. 

O estudo introdutório de Quinquagenas de la nobleza de España, 

escrito pela Real Academia de Historia (1880, p. VI), justifica a impopularidade 

das obras pois, 
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Con los libros sucede lo que con los hombres: los hay de escaso 
mérito y con fortuna, los hay de gran valer y con aciaga suerte, 
como si presidieran en su concepción los malos hados, en que 
creía la superstición antigua, que por ende dijo habent su afata 
libelli. Las obras del Capitán Gonzalo Fernández de Oviedo 
nacieron, como suele decirse, con mala estrella; mejor dicho, 
fueron concebidas en aciagos días, puesto que algunas todavía 
no han vista la luz pública. 

 

Acertadamente, a referência destaca o tratamento dispensado às obras 

de mesmo nome: Quinquagenas, somando-se a esse grupo outras produções 

nessa mesma linha, certamente pelas características estruturais recuperadas de 

fontes e obras consagradas em períodos anteriores. Igualmente, sucede-se com 

as temáticas envolvendo história, genealogias, heráldicas e digressões 

amparadas em micronarrativas biográficas. 

A dificuldade de aceitação pelo público, por leitores e pesquisadores 

perpassa diversas hipóteses embasadas nas dificuldades de acesso às obras, já 

que grande parte encontra-se incompleta. Outra possibilidade reside no fato de, 

ainda que tenha acontecido a sua publicação, o esquema levado ao público não 

corresponde ao projeto idealizado em um primeiro momento pelo autor. Essa 

dificuldade de aceitação, manifesta em diferentes relatos de estudiosos e 

pesquisadores de Oviedo, de certo modo relaciona-se aos longos períodos de 

produção, às dificuldades financeiras e burocráticas enfrentadas naquele 

momento, assim como aos constantes retornos na redação dos textos e das 

informações obtidas das missivas e dos relatos documentais, como referimo-nos 

anteriormente. Todos esses obstáculos foram determinantes na relação dessas 

obras com o público leitor. 

Como já foram apresentadas algumas dificuldades enfrentadas no 

desenvolvimento dos textos, bem como a caracterização do olhar direcionado 

para os relatos e os impedimentos confrontados no processo de sistematização 

levado a cabo pelos pesquisadores, seguimos com o desdobramento da 

descrição de algumas das obras oviedinas, previsto para esta seção. É nesse 

espaço conceitual que Batallas y Quinquagenas recebe duras críticas pelos 

excessos e pela sobrecarga de informações. Essa reunião de coisas sobrepostas 
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determinará um ritmo inconstante devido às frequentes digressões presentes no 

interior do diálogo entre el alcaide e el sereno. Ainda em relação a esse quadro, 

devemos acrescentar a proposta que visa recuperar um passado carregado de 

nostalgia com vistas a servir de modelo a ser emulado pelos aventureiros, 

representantes da corte europeia, e pelos exploradores das terras novomundistas. 

Esse passado resgatado tem reflexos extremamente representativos 

na compreensão do quadro que se apresenta ante nossos olhos, de modo a  

conduzir a conclusões sobre a forma como os homens se relacionavam por meio 

de suas ações durante esse período. Segundo Pidal de Navascués (2006, p. 12), 

a composição da linhagem servia como uma das bases para a organização social, 

cuja hierarquia tinha em seu alicerce os personagens vistos como mais 

importantes em função da sua representação e do alcance de seu poder. A partir 

desse seleto grupo surgiram outros grupos inferiores na escala de valores, e, 

sucessivamente, foi se formando a rede de indivíduos que sustentava o tecido 

social. 

Além de o grupo contribuir na organização do estrato social, devemos 

destacar a relação hereditária, e não somente a de bens materiais, mesmo sendo 

o fundamento básico para a preservação desse esquema. É relevante, portanto, 

observar o alcance desse direito ao herdar a honra e o prestígio que, conforme 

Pidal de Navascués (2006, p. 12), eram transmitidos pelos nomes, pelas fortunas 

e por seus títulos, assim como pela materialidade dos documentos, sendo 

reconhecidos no imaginário da sociedade. 

Outro aspecto, não menos importante, relaciona-se à formação de uma 

consciência, cujo papel será garantir e atestar sua função social como indivíduo 

representante de um estrato dominante. A formação dessa consciência está 

relacionada com a linhagem, com o desejo de opor à cultura eclesiástica, 

diretamente ligada à aristocracia. Dessa forma, edifica-se uma estrutura de 

hierarquia herdada, cuja função perpassa o reconhecimento de uma tradição e, 

ao mesmo tempo, reforça para os outros membros da sociedade as regras da 

linhagem a serem respeitadas.  
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A dinâmica desse processo de representação e reafirmação 

incorporou, no decorrer dos anos, diferentes integrantes dessa sociedade, como 

os criados, que sempre estiveram à disposição dos senhores e, paralelamente, 

herdaram algum tipo de reconhecimento. O processo de integração 

desencadeado considerou outros componentes sociais, entre os quais podem ser 

listados os diferentes rituais, entre eles a morte, que, segundo Arias Nevado 

(2006, p. 55), também foi um espaço simbólico no qual existiu um esforço por 

demarcar as diferenças entre os vários grupos sociais, identidades, respeito e 

notoriedade, mediante a presença de emblemas heráldicos nos rituais fúnebres. 

Todos esses fatos presentes no contexto da nobreza não são 

estranhos aos olhos de Oviedo em virtude do convívio que nosso cronista teve 

durante um longo período até sua partida rumo ao Novo Mundo. Nessa época 

esteve integrado ao séquito de nobres, bem como a serviço de diversas 

autoridades, garantindo uma aproximação com a cultura erudita e uma 

familiarização com essa cultura ritualística, o que favoreceu ainda mais a 

realização de seu conjunto de obras de cunho propagandístico, descritivo e 

nobiliário, baseado no contexto cultural do Velho Mundo.  

Segundo Río Nogueras (1991, p. 91), a importância dessa obra está 

relacionada às informações referentes a uma época considerada chave para o 

entendimento da formação da Espanha Moderna. Conforme indicado 

anteriormente, entre esses aspectos pode-se mencionar as influências do 

Erasmismo, uma das correntes em franco desenvolvimento na Europa naquele 

momento e responsável por influenciar a escolha da estrutura de diálogos 

empregada em Batallas y Quinquagenas. Entretanto, cumpre ressaltar que essa 

mesma corrente foi a responsável pelo rechaço à novela de cavalaria produzida 

no início da sua carreira, como já aludido nesta tese.            

A obra em tela, segundo Tudela (1959, p. CLXII), surge com o desígnio 

de perpetuar os feitos dos cavaleiros espanhóis, uma forma de constituir um 

marco histórico capaz de servir de modelo a ser imitado por aqueles que 

sucederem os períodos áureos anteriores à conquista das terras novomundistas. 

Para tal, a obra apresenta: 
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Una exposición dialogada entre el alcaide y su único interlocutor, 
―Sereno‖ y en la que cada uno de los diálogos está nominalmente 
dedicado a un ilustrísimo o rimbombado personaje, se nos brindan 
no sólo profusas noticias genealógicas y biográficas relacionadas 
con cada protagonista – todos coetáneos de Oviedo o de 
generación anterior –, sino un repertorio de datos y comentarios 
variados  que hacen de las Batallas una de las piezas 
historiográficas más interesantes del siglo XVI. (TUDELA, 1959, p. 
CXXXVII-CXXXVIII). 

 

Esse universo de promocionalidade da tradição será concebido a partir 

de informações resgatadas pela  memória do cronista, assim como por outras 

fontes, como assenta Tudela (1983, p. XXVII) na introdução de Batallas y 

Quinquagenas: 

 

Por cuanto pudiera ser alegado de los cronistas acerca de estos 
tres respectos: la procedencia del solar de cada linaje; las armas o 
blasón del mismo y los personajes que acreditaban su antigüedad 
de sus méritos o al menos la notoriedad de su apellido. 

 

Esses objetivos de notoriedade e promoção encontram consonância na 

ideia apresentada por Carrasco Machado (2006, p. 125), na qual a autora discute 

a política de imagem, a representação simbólica e a marca ideológica utilizadas 

nas obras dirigidas a alguns grupos dominantes. Embora a autora fique restrita 

aos círculos nobres e reais, Oviedo transgride essa fronteira, visto que sua 

proposta contempla um maior número de leitores e indivíduos de grupos sociais 

em uma condição transitória. Em outras palavras, os tripulantes e aventureiros 

visavam a sua ascensão econômica e política, à medida que as riquezas fossem 

sendo encontradas e conquistadas durante a empreitada colonizadora 

novomundista, sem perder de vista os costumes dos principais responsáveis por 

esse nobre projeto.    

O passado histórico dos nobres, estampado nos fragmentos 

apresentados, será um ponto comum entre as várias obras da linha historiográfica 

do Velho Mundo assinadas pelo cronista espanhol. Quinquagena de la nobleza 

española mantém uma sintonia e um diálogo com Batallas y Quinquagenas. Esta 

última de alcance um pouco menor. As obras têm o título em comum, 
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particularidade que gerou, no decorrer da história, grandes confusões, dificultando 

o reconhecimento e a importância de cada uma delas. Algumas das temáticas e 

autoridades citadas transitam nas duas obras, fato que favorece essa 

aproximação entre os dois escritos. No entanto, os recursos formais utilizados em 

cada uma atuarão como a linha divisória das duas: a primeira publicada em verso 

e prosa, em três volumes e concluída; a segunda em forma de diálogo, publicada 

posteriormente, tendo apenas uma pequena parte do que foi projetado pelo autor 

inicialmente. 

Segundo Gerbi (1992, p. 446), a existência dessas obras genealógicas 

pode ter sido importante para evitar a sobrecarga de erudição e digressões 

morais, sermões e comentários edificantes e exemplares, já que os paradigmas 

comportamentais se refletiam no grande número de informações desenvolvidas 

sobre o conjunto de personagens da sociedade espanhola e de outras sociedades 

europeias. Dessa forma, o pesquisador italiano acredita que a obra cronística 

maior, Historia General y Natural de las Indias, se livra dos excessos vertidos nas 

outras duas. Contudo, basta que observemos os últimos livros do grande 

monumento cronístico oviedino para perceber a presença intensa desses 

esquemas digressivos. O mesmo acontece, de forma mais sutil, em outros livros 

da mesma obra, fato que coloca por terra essa afirmação. Essas zonas de 

confluência entre as obras reforçam a ideia de que tenha havido o diálogo entre 

os textos escritos pelo cronista espanhol, uma vez que, ao produzir 

concomitantemente seus relatos, tornou-se inevitável a transliteralização de 

alguns esquemas utilizados nos textos documentais cuja realidade descrita 

diferia. Dessa feita, as digressões e os usos de estratégias moralizadoras 

aparecerão nas duas linhas historiográficas do autor, tanto na linha baseada no 

contexto do Velho Mundo, como na literatura documental novomundista. 

Essas obras traçaram e misturaram, por meio das estâncias e dos 

diálogos, a tradição, com o propósito de exaltar e acentuar a língua espanhola 

mediante o resgate da biografia de personalidades importantes e, ao mesmo 

tempo, apresentavam costumes locais dos diferentes grupos sociais. As 

contribuições foram além, alcançando o campo lexical, por meio do uso de termos 

e adaptações que deram origem a outros novos. Outros ingredientes são os 
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posicionamentos encontrados no decorrer dos textos que traduzem a opinião 

política e algumas das impressões do autor, funcionando como contraponto para 

as realidades descritas de outros países, como França e Turquia, entre outros. 

Ainda nesse conjunto de produções, mas sem um enfoque 

genealógico, aparece outra obra produzida pelo cronista espanhol: Libro de la 

cámara real del príncipe don Juan (LCRP), concluída a redação em 1548. Em 

resposta ao pedido do tutor do jovem príncipe Felipe, Oviedo inicia a escrita de 

uma obra cuja cátedra vai além de um mero tratado descritivo das funções e dos 

ofícios reais seguidos na corte de Don Juan. O autor espanhol, ao perceber as 

inúmeras mudanças anunciadas e ocorridas na transição para a sociedade 

moderna, deposita nesse escrito uma espécie de expectativa na conservação das 

tradições vividas pela corte castelhana. Nessa mesma direção, o autor reforça a 

importância da educação na formação do príncipe Don Felipe, brindando essa 

obra com alguns modelos de comportamento vistos na cultura tradicional de 

Castilla e que deveriam ser considerados. 

A estrutura de LCRP foge à seguida pelas obras monumentais escritas 

pelo cronista espanhol, dado seu distanciamento do gênero cronístico. Entretanto 

as suas características básicas enfatizam a diversidade de temas e estruturas 

presentes em uma única obra, uma espécie de miscelânea, aspectos 

evidenciados no contexto historiográfico da América em HGNI. Nessa obra, como 

aludido anteriormente, encontramos uma enorme diversidade de temas presentes 

em seus cinquenta livros, algo não tão distante, pelo menos estruturalmente, da 

diversidade encontrada nas Quinquagenas de la nobleza española e nas Batallas 

y quinquagenas. 

Ao lado da limitação do horizonte temático de LCRP, presente no 

tratado descritivo da corte desenvolvido por Oviedo, surge a brevidade como 

destaque. Em comparação com a extensão de outras obras, certamente esse 

aspecto favoreceu a permanência em uma única linha descritiva, fato 

extremamente particular e restrito a poucas obras oviedinas. 

Segundo Fabregat Barrios (2006, p. 44), o primeiro esboço de LCRP foi 

aproximadamente em 1535, sendo algumas poucas páginas nas quais plasmou 
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vagas recordações sobre as experiências vividas durante o período que serviu na 

corte do príncipe Don Juan. Como a grande maioria das obras oviedinas, esta não 

foi diferente no processo de elaboração, já que foram alguns anos até a sua 

finalização, em 1548, ano em que o escrito veio à luz e que findou uma sequência 

de modificações promovidas pelo autor no decorrer dos anos. 

LCRP encontra-se dividida em duas partes: a primeira, destinada a Don 

Felipe, gira em torno dos ofícios do interior do palácio; a segunda, para todos o 

cavaleiros e homens interessados nos costumes da corte, enfoca os ofícios 

externos ao palácio. Em um primeiro momento, a obra anuncia um tratado 

histórico e didático cujo teor mesclava modelos e informes sobre a corte de Don 

Juan II. A solicitação visava apresentar o funcionamento dos rituais e das 

tradições presentes na cultura castelhana e funcionaria como um tipo de 

mecanismo para a preservação e imposição cultural frente aos modelos culturais 

estrangeiros. Assim convém destacar que, se a primeira parte de LCRP é 

destinada ao príncipe Don Felipe, ocupando-se de cada uma das dependências 

do palácio e de seus serviçais, a segunda parte possui um direcionamento um 

pouco diferente, como podemos observar a seguir: 

 

Ha me paresçido añadir e aumentar esta obra para recreaçión de 
los curiosos cortesanos, porque aunque ésos, mejor que otros, 
vean e estén çertificados de las verdades que agora aquí se 
multiplican, no dexará de ser agradable lo que diré, y quiero que 
sepan ellos y los demás que, si en la primera parte esto se dexó 
en silençio por se al príncipe don Felipe, nuestro señor, notorio y 
fuera allí superfluo, y será aquí para cavalleros y todo género de 
ombres – que desean saber estas cosas – buena recreación, 
aunque lo sepan sin que yo se lo acuerde. (FERNÁNDEZ 
OVIEDO, 2006, p. 149). 

 

Pensando em um público diferente, o cronista espanhol enfoca, nesse 

segundo momento, os ofícios externos ao palácio. Essa divisão, baseada nos 

destinatários da obra, reflete parte das mudanças que aconteceriam durante a 

escrita desse tratado, ora em função das reorganizações políticas ocorridas no 

momento de transição, ora pelo uso dos rituais cerimoniáticos de Borgonha por 

parte da corte castelhana. Esse novo contexto foi fundamental para dedicar a 

segunda parte não mais para o príncipe, e sim para um público mais amplo, em 
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virtude da perda do efeito de seu escrito, já que a influência e a adoção de uma 

dinâmica ritualística estrangeira descaracterizou, inevitavelmente, o LDC. Por 

conta de os interesses em torno dessa obra assumirem uma nova direção, o 

cronista espanhol se viu obrigado a promover um giro poético e discursivo que, 

segundo Valero Moreno (2009, p. 372), foi fundamental, uma vez que perderia 

seu propósito caso permanecesse a estrutura inicial. Dessa forma, as descrições 

das cerimônias abriram espaço para que, junto a elas, fossem escritas anedotas e 

acontecimentos presenciados por Oviedo durante o período que acompanhou a 

realeza. Nesse sentido, a obra deixa a função de informe com propósitos 

didáticos e passa a ser um conjunto de relatos resgatados a partir da memória 

dos rituais, da tradição, da genealogia e heráldica da cultura espanhola 

testemunhada pelo cronista do Novo Mundo. 

Outro aspecto vivido no contexto espanhol, ainda na primeira metade 

do século XVI, relaciona-se à busca e à defesa das tradições herdadas, pois o 

surgimento da idade moderna trazia mudanças em todos os segmentos e 

desencadearia grandiosas transformações. Daí a produção de obras pensadas e 

organizadas a partir da genealogia, da heráldica, da política e dos costumes, uma 

forma nostálgica de retomar esse passado, cuja ideia fica evidente no conjunto de 

obras da historiografia espanhola produzido por Oviedo. Esse fato é constatado 

nas inúmeras referências resgatadas que confluem nas obras oviedinas, ou seja,  

em meio aos diversos pontos que formam as zonas de confluências entre as 

obras, possibilitando, assim, um diálogo entre elas. Podemos destacar referências 

sobre alguns dos nobres mencionados no LCRP, as quais aparecerão com mais 

detalhes nas Batallas y Quinquagenas ou recebem destaque em outras obras do 

cronista não contempladas neste estudo por dificuldades de acesso ou ausência 

de estudos. 

A produção bibliográfica oviedina seguiu caminhos muito particulares, 

dos quais nos ocupamos de alguns no decorrer deste capítulo, entre eles a 

produção de uma novela de cavalaria, um conjunto de obras historiográficas 

pautadas no Novo e no Velho Mundo, algumas traduções, ao lado de outras 

modalidades textuais menos expressivas. A dinâmica de sua produção colocou 

paralelamente, durante sua escrita, obras de universos díspares e abismalmente 
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separadas, tanto pelos temas como pelos objetos. No entanto, isso não eclipsou 

as possibilidades da presença e das interferências de marcas mais características 

de uma modalidade textual, como é o caso das novelas de cavalaria nos relatos 

historiográficos ou na literariedade presente nas historiografias e nos tratados 

didáticos sobre os continentes da América e da Europa.   

A busca pelas influências ou possíveis reflexos de uma escrita na 

outra, servirão de base para o desenvolvimento dos próximos capítulos deste 

estudo, numa tentativa de responder a alguns questionamentos, a fim de 

demonstrarmos de que forma aspectos literários interferem na escrita 

historiográfica e quais os novos contornos do discurso oviedino presentes nos 

relatos cronísticos da América.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

LITERATURA E HISTORIOGRAFIA: ARTIFÍCIOS NARRATIVOS EM 

HISTORIA GENERAL Y NATURAL DE LAS INDIAS E SUMARIO DE LA 

NATURAL HISTORIA DE LAS INDIAS 

 

 

cuando miro la forma 
de América en el mapa, 

amor, a ti te veo: 
las alturas del cobre en tu cabeza, 

tus pechos, trigo y nieve, 
tu cintura delgada, 

veloces ríos que palpitan, dulces 
colinas y praderas 

y en el frío del sur tus pies terminan 
su geografía de oro duplicado. 

Pablo Neruda 

 

Iniciamos esta seção com o interesse principal de tratar sobre a 

cronística historiográfica americana de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés e 

o repertório usado por este cronista em duas obras de capital importância para 

este estudo: Historia General y Natural de Las Indias (HGNI)  e Sumario de la 

Natural Historia de las Indias (SNHI). Com o expediente de traduzir a realidade 

das Novas Índias, os cronistas, geralmente, chegavam ao novo continente com a 

responsabilidade de perceber esse compósito e, apoiados em referenciais do 

Velho Mundo, elaborar seus registros documentais.  

O alcance e a representação que suas produções textuais encontraram 

seu devido reconhecimento ao assumir a condição de fonte informativa sobre as 

características da natureza e da descrição dos acontecimentos ocorridos na 

exploração e edificação dessa cultura, toda essa experiência e seus escritos 

serviram para outras expedições, na medida em que foram reaproveitadas as 

iniciativas exitosas e, por sua vez, anuladas as investidas improdutivas e 

fracassadas. Além de ser um referencial para os passos posteriores, os relatos se 

transformaram em uma peça-chave na qual foram materializadas as percepções 
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desse novo espaço e definidas as direções a seguir, visando o propósito dos 

funcionários da corte. Dessa forma, os cronistas e seus textos assumiram um 

papel determinante para a compreensão da história e da formação da identidade 

da América se se levar em consideração o exame da ordem estrutural e funcional 

desse imaginário europeu. 

Desse modo, a seção seguinte prioriza os diálogos e desencontros na 

cronística historiográfica e literária de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, 

com o objetivo de discutir como as crônicas serviram de fonte de informação e 

influenciaram relatos de outros cronistas no processo de reconhecimento do Novo 

Mundo. 

 

 

2.1 DIÁLOGOS E DESENCONTROS NA HISTORIOGRAFIA OVIEDINA 

 

 

Acerca do conhecimento das terras, da sua natureza e dos seus 

habitantes, diversos cronistas escreveram, a partir de ideários e imaginários 

pautados em suas experiências etnocêntrica e cristianizada, a respeito do Novo 

Mundo. Entretanto há que se avaliar que a conquista da América se garantiu 

principalmente em termos da construção de um discurso, em que aspectos do 

ideário do descobridor e do conquistador demonstraram-se tão eficientes quanto 

as suas próprias ações. 

É por esse prisma que Fonseca (2011), ao comentar sobre os registros 

cronísticos e a questão do complexo psicocultural por meio do qual o europeu 

percebia e conceituava as coisas e as gentes do contexto novomundista, percebe 

que: 

devido ao fato de a América – por se tratar de uma entidade 
realmente inusitada, totalmente desconhecida na sua existência 
concreta – ter sido inicialmente retratada, nos registros 
cronísticos, historiográficos e iconográficos, por meio de um 
processo de transliteração. Desse modo, a América, desde os 
primeiros tempos do seu encontro, teve a representação da sua 
realidade decalcada em textos e em representações imagísticas já 
largamente utilizadas pela tradição europeia para construir outras 
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realidades, cujo desconhecimento, ainda que parcial, era suprido 
pela efabulação. (FONSECA, 2011, p. 17). 
 
 

Os escritos e as representações pictóricas ou iconográficas da 

representação da fauna e flora americana são um exemplo de como foi percebido 

o encontro da América. Perspectivada em referência a loci culturais como Grécia 

e Itália da antiguidade clássica, é de significativa importância os modos de 

percepção e representação da América através do registro documental e 

pragmático do discurso presente nas crônicas. 

Se, por um lado, as crônicas produzidas durante o período da 

descoberta foram textos capazes de encurtar a distância entre os dois mundos, e, 

ao mesmo tempo, funcionaram como um referencial para as mais diversas áreas 

do conhecimento, por outro lado, mostraram os meandros e as manipulações, 

estrategicamente retóricos desse discurso. Em virtude dos dados, das datas e das 

fontes contidas nos relatos, componentes tradicionalmente sistematizados pelo 

logos europeu, as crônicas produziram informações que influenciaram outros 

cronistas na elaboração de suas histórias. Essa relação entre as narrativas 

documentais fica clara ao observar a forma como os relatos de Cristóvão 

Colombo influenciaram cronistas posteriores e, assim, considerada a importância 

de cada uma, poderíamos destacar outras obras fundamentais dessa cadeia de 

crônicas do descobrimento. 

Devemos, em função do teor que desejamos para o desenvolvimento 

desta tese, esclarecer que entendemos crônica como um gênero que no decorrer 

da história desempenhou diferentes papéis. Na atualidade, se caracteriza pela 

brevidade e pela linguagem mesclada, abrigando, inclusive, uma espécie de 

ambiguidade. Pode ser percebido em sua linguagem um tom poético, aliado às 

expressões encontradas no cotidiano e utilizadas pelos mais diversos grupos 

sociais, cuja temática fica circunscrita a um recorte temporal, na maioria das 

vezes dialogando com acontecimentos do cotidiano.  

Entretanto, em relação à produção específica dos textos sobre a 

conquista e o descobrimento do Novo Mundo, é digna de nota a tendência a 

classificá-los com base em duas vertentes fundamentais: de um lado, a crônica, e, 
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de outro, a história. Contudo, não necessariamente com uma relação adversa 

entre ambas, sendo sua separação consequência de algumas características que 

particularizam suas modalidades textuais. No entanto, apesar de um 

distanciamento temporal considerável entre a crônica contemporânea e os relatos 

do descobrimento, o caráter de ambiguidade parece que sempre esteve presente 

nessa modalidade textual, precipuamente nos artifícios utilizados na constituição 

de sua tessitura, bem como no uso da linguagem. 

Para Mignolo (1982), essa aproximação é descrita e contemplada em 

seu estudo sobre os textos que integram o panorama da produção cronística do 

descobrimento e da conquista. Não obstante, alguns passos foram necessários 

para chegar até esse ponto. Em um primeiro momento, referimo-nos à Idade 

Antiga e ao período medieval. Nesses períodos, a história estava ligada à 

representação de acontecimentos apreendidos a partir de um processo de 

interrogação às testemunhas oculares dos acontecimentos. Desse modo, a 

história era dissociada do fator temporalidade, ou seja, não havia 

comprometimento com a sequência temporal.  

Em contraposição, a crônica abre espaço e proporciona uma enorme 

importância para o tempo, mediante o balizamento rigoroso dos acontecimentos 

por marcas temporais. Durante o período medieval, as crônicas estavam 

vinculadas a documentos, cuja ênfase às datas era inegável, uma vez que estas 

orientavam a descrição das ações e histórias de reis ou nobres. A sua função, em 

alguns casos, era reafirmar o poder e a tradição, daí emanar a importância das 

datas na organização dos acontecimentos, funcionando como marcas 

legitimadoras. 

No período quinhentista, além de assumir um novo sentido e deixar de 

lado o adjetivo medieval, o termo ―crônica‖ recebe um novo enfoque, dada sua 

reconfiguração estrutural e o uso da retórica na sua produção. Isso significou um 

novo direcionamento à sua escritura, deixando de ser unicamente uma fonte de 

datas e acontecimentos sequenciados, cuja função, na maioria das vezes, era 

atestar documentalmente os feitos de uma pessoa importante. (SANFUENTES 

ECHEVERRIA, 2006). A nova reorganização discursiva motivou o uso de 

estratégias retóricas e, com isso, os dados não foram apresentados como uma 
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lista orientada simplesmente por datas, mas sim mediante uma tessitura textual 

mais complexa, na qual a articulação e a disposição dos argumentos assumiam 

papel preponderante. 

Essa influência também teve reflexos no outro polo desse binômio, a 

história, incorporando a importância do tempo em sua organização. Em outras 

palavras, a zona limítrofe entre as duas modalidades esvai-se, as características 

se inter-relacionam, perdendo-se os limites outrora tão precisos. A metodologia 

utilizada por essa nova modalidade textual, produto da associação supracitada, 

mostra a forma como passou a ser conduzido esse tipo de relato cronístico. O 

autor descreve perante um olhar presencial e, dessa forma, passa a ser fonte 

confiável em função de sua proximidade à realidade narrada. O reflexo direto da 

postura do cronista define a sua posição de autoridade, uma vez que assiste aos 

acontecimentos documentados em seus relatos. Esse procedimento, herdado da 

Idade Média e transplantado para as produções modernas, destaca o papel da 

autoridade constituída a partir da proximidade com o acontecimento. Isso não 

anula o uso de outras fontes marcadas no texto por meio de expressões como 

ouvi ou me disseram. Em outras palavras, a confiança não é abalada em função 

dessa condição. Não podemos perder de vista que existe um processo de 

adequação entre o dito e o acontecido para possibilitar o entendimento do relato 

pelo leitor. 

Embora essa atitude tenha sido herdada da Idade Média, será uma 

constante na prática de ofício narrativo da maioria dos cronistas novomundistas, 

pois os registros presentes nos relatos ocorrerão a partir das observações feitas 

pelo próprio autor do texto ou por outros cronistas que viram ou ouviram os fatos. 

Isso não diminui a importância e a validade dessas narrativas. 

No contexto do descobrimento e da conquista do Novo Mundo, os 

textos descritivos, carregados de recursos retóricos e de temas contempladores 

da natureza, dos animais e dos costumes, receberão, em sua maioria, o nome de 

história. A escolha por essa denominação não anulará, em alguns casos, o uso do 

termo ―crônica‖, como observamos mais adiante. Tal termo retornará com um 

alcance maior e um sentido mais geral – no entanto, a palavra história será a mais 

empregada.  
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A divisão mais comum desenvolvida pelos autores dos compêndios 

cronísticos produzidos no século XVI, a partir do termo ―história‖, será a história 

geral, cuja principal característica se relaciona à tentativa de delimitar as 

informações, tendo como ponto de partida a origem. As outras divisões, moral e 

natural, consideram aspectos mais pontuais sobre rituais dos nativos, a fauna e a 

flora.  

A Historia General y Natural de las Indias, desenvolvida por Gonzalo 

Fernández Oviedo y Valdés, objeto deste estudo, apresenta uma visão ampla 

sobre a realidade a ser descrita nos cinco volumes da edição de Tudela (1959). 

Esse olhar, nas primeiras páginas da sua HGNI, retoma a chegada de Cristóvão 

Colombo, detalhando os acontecimentos do encontro entre o navegador italiano e 

as Novas Índias. Outro ponto destacado na obra oviedina justifica a origem 

dessas terras, como destaca Tudela: 

  

Pero, en la verdade, segund las historias nos amonestan e dan 
lugar que sospechemos outro mayor origen de aquestas partes, 
yo tengo estas Indias por aquellas famosas islas Hespérides, asi 
llamadas del duodécimo rey de España, dicho Hespero. (1959, p. 
17, I). 
 
 

Além de apresentar a possível origem das terras, vistas até então como 

ilhas, o cronista espanhol faz uma descrição no decorrer de toda sua obra sobre a 

natureza, contemplando animais, plantas e minérios, bem como certos rituais dos 

povos nativos da terra, fatores que justificariam a denominação de história natural. 

Em seu outro registro, SNHI, de proporções menores em relação a HGNI, não foi 

muito diferente a condução da sua escrita, embora não haja tratado dos feitos da 

empreitada bélica, limitando-se apenas aos habitantes, à natureza e aos animais. 

Uma vez apresentada a transição e a ressignificação que aproximou os termos 

história e crônica, é importante ressaltar o retorno da palavra crônica como uma 

espécie de termo geral, englobando várias modalidades textuais. 

Nessa orientação, Mignolo (1982, p. 58), ao discutir as tipologias da 

prosa narrativa quinhentista, estabelece uma unidade chamada família textual. 

Essa denominação tem uma condição integradora dos diferentes tipos e 
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formações textuais, como uma espécie de grande guarda-chuva. Ao contemplar 

essa dinâmica, reconhecemos na palavra crônica aquele princípio geral, 

integrador de todos os relatos, cartas, biografias, diários, cartas de relação e 

outras obras produzidas durante o quinhentismo e que formam a escrita 

cronística. 

A definição desse termo representou, e ainda representa, um enorme 

desafio para os teóricos estudiosos da literatura e da história produzida no 

período do descobrimento, uma vez que esses textos integram o arquivo 

americano e configuram um cânone reivindicado tanto pela historiografia como 

pela literatura. Em virtude do seu enorme alcance, como pudemos observar no 

parágrafo anterior, parece ser necessário um reagrupamento com vistas a melhor 

entender a sua funcionalidade. Dessa feita, selecionamos algumas estratégias 

aplicadas por alguns teóricos com o intuito de agrupar as crônicas de modo a 

precisar seus contornos e tecer comentários sobre essa produção. Essa 

sistematização vai além do recorte cronológico, dado o grande número de 

produções procedentes do período do descobrimento e da conquista.  

Todos os textos que registram as investidas dos exploradores 

espanhóis nas Novas Índias, bem como aqueles que descrevem as relações e o 

contato com os habitantes da nova realidade, produzidos entre o final da Idade 

Média, no século XV, e o século XVIII, receberam a denominação de ―Crônica das 

Índias‖ ou ―Historiografia das Índias‖. Diante dessa classificação, um grande 

número de tentativas de sistematização priorizou a figura do autor-narrador e a 

matéria tratada. Considerando, no momento do enquadramento, a origem desse 

autor, mais do que o contexto e o grupo social, outro aspecto analisado nesse 

expediente investigativo gira em torno da localização do cronista enquanto 

observador e testemunha, pois, em alguns casos, as observações aconteciam a 

partir da leitura de escritos cronísticos enviados e relatados por outros 

observadores, de modo que as leituras eram a única fonte de consulta para a 

produção dos escritos. Outro critério adotado diz respeito à origem étnica do 

cronista e da crônica, haja vista encontrarmos autores de relatos de origem 

mestiça, com um discurso permeado pela vivência e influências das duas 

culturas.       
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Inicialmente, entre os critérios supracitados podemos considerar as 

produzidas por autores-cronistas presentes no Novo Mundo e com vivência e 

experiência no local. Sobre essa classificação, Mignolo (1981) e Salas (1986) 

afirmam que podemos recuperar a metodologia do testemunho, já mencionada 

anteriormente, condição legitimadora de autoridade de quem viu, traço típico do 

renascimento e presente nos registros documentais do cronista em estudo, 

Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. Isso permite ao autor questionar os 

argumentos tidos como verdades e respaldados por autoridades antigas. 

A produção cronística americana oviedina completa-se em dois 

escritos: um produzido em terras europeias, a partir do acúmulo de experiências 

adquiridas in loco; o outro, exemplar de maior fôlego, gestado no decorrer de 

vários anos e reformulado a cada nova experiência e leitura de documentos 

oficiais recebidos de outras províncias. Embora essa produção esteja dividida por 

esses dois tipos de escritos – o primeiro feito na Espanha e o segundo em dois ou 

mais contextos em virtude das viagens realizadas por Oviedo –, a experiência do 

SNHI não justifica um tratamento diferente da HGNI, uma vez que os dois relatos 

foram construídos a partir das experiências e observações.  

Por outro lado, temos produções realizadas por autores/leitores de uma 

cronística produzida na colônia, a exemplo de Pedro Mártir – autor de Decadas. A 

sua produção desenvolveu-se baseada em modelos enviados à Europa, 

elaborada a distância, pautada nas cartas de relação, assim como em outras 

crônicas produzidas em momentos anteriores. Segundo Oviedo, isso explica 

tantos problemas e discrepâncias entre a realidade vista no Novo Continente e as 

matérias apresentadas por Pedro Mártir. Esse mesmo argumento será tomado em 

diversas oportunidades como elemento para enaltecer os procedimentos, a 

documentação organizada e utilizada por Oviedo com vistas à produção de sua 

cronística. Vale ressaltar que alguns autores nunca haviam visitado as terras das 

Novas Índias, no entanto, isso não desmerecia e muito menos invalidava sua 

produção cronística. 

A ênfase dada por Raquel Chang Rodríguez (1982, p. 59) às crônicas 

mestiças se deve ao fato de a configuração dessa modalidade textual enfocar a 

mistura de estratégias narrativas indígenas e europeias. Dessa forma, os pontos a 
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serem explorados apresentam duas visões: a primeira, de um indivíduo autóctone 

que busca plasmar, nos seus escritos, informações revestidas de autoridade em 

razão do conhecimento e da proximidade da realidade. Assume, dessa maneira, 

um papel legitimador do seu discurso, mediante seus escritos e a forma familiar 

como trata os temas apontados em seus registros, uma espécie de reafirmação 

identitária.  

A segunda visão capitaneada pelos autores peninsulares é sustentada 

pelos propósitos políticos da empresa colonizadora, bem como pelos interesses 

da coroa. Esses fatores foram fundamentais para o direcionamento do discurso 

cronístico, pois consideravam as demandas política e econômica constituídas na 

península com vista à empresa colonizadora para as novas terras. É digno de 

ressaltar que, para alguns teóricos contemporâneos da literatura produzida no 

período quinhentista, como Lienhard (1982, p. 114) em consonância com Chang 

Rodríguez (1982), certamente esteja nessa produção de essência mestiça o 

primeiro traço da formação da literatura latino-americana, por tratar de temas 

relacionados ao âmbito da América, em alguns relatos, por autores nascidos nas 

duas realidades, cujo traço da escrita mescla o discurso das duas culturas, como 

podemos confirmar em La Araucana, poema épico sobre a Guerra de Arauco 

entre espanhóis e mapuches, do autor espanhol Alonso de Ercilla. 

As modalidades textuais anteriores enfatizaram o surgimento de um 

espaço no qual estavam presentes as transformações das ideias e do modelo de 

discurso empreendido no ambiente colonial. Segundo Rolena Adorno (1988, p. 

12), como consequência dessa iniciativa houve a abertura do espaço que, em um 

primeiro momento, esteve reservado para o Velho Mundo e deu lugar a um sujeito 

cujas características não reproduziam unicamente os paradigmas eurocentristas, 

mas uma modalidade na qual o hibridismo entre as duas culturas passou a ser a 

melhor forma de representar a interação entre os dois contextos.  

Entretanto, cumpre-se ressaltar a importância de outro componente do 

esquema cronístico: os destinatários desses documentos, um elo extremamente 

importante no direcionamento e na classificação da cronística novomundista. 

Nesse sentido, encontramos produções missivas realizadas por religiosos a fim 

de manter informada a Ordem a qual estavam vinculados, bem como um 
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instrumento de preservação da unidade política. 

Nesse último ponto, referimos à importância das cartas no diálogo com 

os monarcas, representando um instrumento de comunicação fundamental para a 

preservação da unidade de procedimentos adotados pelos jesuítas no trabalho de 

conversão. Nelas eram descritas a postura e as ações realizadas com base nos 

encontros com os diferentes grupos de habitantes e, consequentemente, com as 

diferentes culturas, localizadas nas regiões mais diversas das colônias. Essa 

aproximação requereu uma condução muito particular por parte dos missionários, 

considerando os objetivos a serem alcançados definidos pela Ordem.  

De fato, essa atitude foi necessária para estabelecer uma direção 

delineada por balizas que impedissem o surgimento de procedimentos contrários 

e de modificações nas diversas administrações distribuídas nas mais diferentes 

colônias. A título de exemplo, citamos a adoção, pelos representantes do Velho 

Mundo, de posturas extremamente idiossincráticas e descompromissadas com os 

propósitos maiores da Ordem. Uma dessas posturas pode ser percebida na 

relação com os habitantes e seus rituais, posto que esse relacionamento 

requereu, em alguns lugares, um comportamento extremamente tolerante e 

inclusivo. Isto favoreceu a abertura à integração de costumes, cuja representação 

estava circunscrita às particularidades das comunidades indígenas e, na maior 

parte dos casos, não estava prevista nas orientações recebidas pelos 

missionários. 

Em algumas oportunidades, essa postura foi basilar para a realização 

do projeto evangelizador da missionarização, haja vista o número de conflitos que 

puderam ser evitados em razão do encaminhamento dado e que, ao mesmo 

tempo, conseguiu a adesão de novos fiéis para o projeto religioso. O produto 

dessas experiências era descrito por diversos cronistas e servia como fonte 

documental e informativa para os contextos do Velho e Novo Mundo.  

Nessa mesma direção, mas sem a marca religiosa, estão as cartas de 

relação, documentos elaborados pelos representantes da metrópole 

estabelecidos nas áreas da colônia, a partir da solicitação dos cronistas oficiais e 

como documento com informações para dar resposta às solicitações do rei. A 
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relevância desse tipo de escrito está no tratamento dado às informações e aos 

registros acumulados sobre as terras novomundistas, uma vez que, por ser um 

informe para um representante oficial, há uma tendência a supervalorizar os 

achados e a enfatizar aspectos com vistas a impressionar e destacar a localidade. 

Diante do exposto, podemos entender a importância do destinatário nesses 

informes, pois ele definirá os rumos das informações prestadas.  

Algumas das considerações até agora feitas serviram para conhecer 

melhor a relação e a função dos termos ―história‖ e ―crônica‖, bem como algumas 

das classificações empregadas por alguns dos principais estudiosos dos textos 

produzidos por Oviedo no período do descobrimento. Sobre essa habilidade, não 

nos referimos ao conceito atual de ficção, pois incorreríamos em um erro de 

leitura dos dados, uma vez que aplicaríamos esquemas analíticos atuais para 

estruturas produzidas em uma realidade cultural bem distante e com parâmetros 

totalmente distintos daqueles que regiam a ciência naquele momento da história. 

Na verdade, tomaremos esse elemento inventivo mais adiante, como base para o 

desenvolvimento de uma explanação que aproxime e explique sua importância e 

relevância na produção cronística do descobrimento. 

No que concerne à estrutura das Crônicas das Índias, deve-se lançar 

luz sobre os traços literários, representados na presença dos enlevos 

imaginativos na escrita cronística. A presença desses procedimentos distanciou a 

cronística dos propósitos historiográficos, previstos nos modelos anteriores das 

crônicas medievais, dando um aspecto dissonante à lista de feitos tão cara aos 

escritos cronísticos produzidos na Idade Média.    

Com efeito, podemos comentar sobre o estabelecimento de 

significativos discursos no interior das Crônicas das Índias, a exemplo do 

historiográfica e do literário, ambos ancorados na história e na literatura da 

tradição medieval e antiga. Fato esse que não provocaria o descredenciamento 

da verdade em seu propósito descritivo e informativo, em função do período de 

transição de paradigmas, no qual estava circunscrito o século XVI. É o que 

aconteceu com algumas obras em outros momentos da história, como Ilíada, 

Odisseia, entre outros textos épicos, que tiveram e continuam tendo seu valor 

histórico, sem deixar de se considerar, também, seu valor artístico.  
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Na condição das Crônicas das Índias, feito os devidos ajustes, sua 

importância é indiscutível, pois são uma fonte profícua de informações para as 

mais diversas áreas do conhecimento. No entanto, os esquemas de análise 

somente privilegiaram certos pontos amparados pela concepção histórica e, com 

isso, aspectos importantes presentes nos textos foram deixados de lado, como 

afirma González Boixo: 

 

De todo esto se puede deducir la ausencia de una metodología 
clasificatoria de las crónicas, hecho explicable desde la 
perspectiva del historiador, para quien prácticamente es suficiente 
una visión cronológica y espacial, dado que sus intereses radican 
en la constatación de datos referenciales, sin llegar a cuestionar la 
crónica en su calidad de «texto». Así se explica también que el 
historiador utilice textos poéticos, como pueden ser los poemas 
épicos, siempre que en ellos encuentre ese dato referencial 
valorado como histórico. (1999, p. 231). 

 

A produção do continente a ser conhecido como América dará o passo 

inicial com os livros produzidos nas primeiras viagens, cujo objetivo era registrar e 

documentar os achados encontrados no decorrer das explorações. Daí a 

tendência a recortes cronológicos e espaciais, mencionados na ideia de González 

Boixo, mas essa não foi e não será a única questão identificada, como veremos 

mais adiante.  

Não podemos perder de vista que, conforme já mencionamos, existe 

um compromisso com a verdade, que fica claro, na visão de Gerbi (1992) e Cuello 

de la Rosa (2004), no momento em que a cronística americana rechaça obras de 

cunho imaginativo e abraça aquelas cuja escrita tem uma clara finalidade prática 

e útil aos interesses dos governos. Considerando essa perspectiva, os cronistas 

do descobrimento queriam ser conhecidos pela sua importância historiográfica, 

haja vista a natureza dos dois tipos de conhecimento presentes na vertente 

historiográfica. O primeiro inteiramente vinculado à herança da tradição, teve 

como modelo os saberes enciclopédicos guardados por seus representantes e 

suas obras. Advindo daí uma função imprescindível no processo de assimilação 

do diferente; o segundo é uma resposta às expectativas constituídas a partir do 

prisma da idade moderna, uma interação construída com base na experiência, 
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permitindo uma aproximação com o objeto de maneira a dialogar com a tradição, 

sem a intenção de anular os modelos consagrados das autoridades antigas, mas 

com vistas a reformular esses saberes, ampliando as fronteiras do conhecimento. 

É com esse sentido que pretendemos lançar luz sobre os dois escritos 

de produção historiográfica oviedina sobre o descobrimento, tentando priorizar as 

marcas de influências medievais sobre esses textos. Assim, apresentamos a 

seguir algumas vertentes que, certamente, dialogam com a produção 

historiográfica de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés e também alguns dos 

viés do discurso medieval e sua porosidade na historiografia e ficção do cronista 

espanhol nessas obras sobre a realidade americana.     

  

 

2.2 CONFLUÊNCIAS ENTRE HISTÓRIA E LITERATURA EM HGNI E SNHI  

 

 

O encontro e a descoberta foram os primeiros passos para chegar ao 

processo de colonização do compósito novomundista. Essa ideia não é nenhuma 

novidade, mas não podemos deixar de considerá-la, uma vez que nosso estudo 

enfoca os documentos responsáveis pelo registro escrito de grande parte do 

expediente colonizador organizado a partir do olhar do cronista Gonzalo 

Fernández de Oviedo y Valdés e materializado nas suas obras cronísticas da 

realidade americana: Sumario de la Natural Historia de las Indias (1526) e Historia 

General y Natural de las Indias (1535). 

Ao optarmos pela imprecisão da frase ―grande parte‖, e não ―tudo‖, 

referimo-nos aos expedientes organizados pelo cronista espanhol, a respeito de 

seu olhar sobre as terras americanas e seus habitantes nativos. Assim, lançamos 

luz sobre SNHI e HGNI, no que há de tentativa, por parte do cronista, de 

apropriação cabal das terras que surgiam diante dos olhos daqueles que haviam 

cruzado o oceano com vistas a responder a uma série de demandas nos mais 

diversos segmentos – políticos, econômicos e culturais –, nomeados como 

representantes das principiais instituições, a Igreja e a coroa, bem como 

portadores de um lastro cultural que servirá como referencial no eufórico relato 
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orquestrado diante do novo. Entretanto, como se pode esperar de um desafio 

dessa dimensão, nem todos os cronistas foram plenamente felizes nesse intento, 

já que reside aqui uma das problemáticas no desafio de descrever uma realidade 

a partir de outrem. 

O alcance do sentido das representações utilizadas exige a sua 

complementação em algumas circunstâncias, ou melhor, em um grande número  

de relatos, mediante o uso de recursos narrativos envolvendo retórica e outros 

recursos discursivos. Dessa maneira não temos como nos ater a tudo, mas a 

grande parte do que Oviedo observou da fluidez aliada aos interesses e 

pressupostos políticos idealizada pelo projeto colonizador do qual participou.  

Devemos compreender essa iniciativa a partir das dificuldades 

enfrentadas pelos exploradores europeus em virtude das particularidades de 

alguns componentes da matéria americana, não encontradas nos referentes do 

mundo europeu, dado o clima de zona tropical e outras condições geográficas. 

Dessa forma, seria impossível encontrar uma simetria plena, sendo necessários 

alguns ajustes a fim de que fosse possível a compreensão dessa realidade por 

meio de uma assimilação familiarizadora. 

Um conjunto de ações se fez necessário no processo de assimilação 

desse Outro, diferente culturalmente do homem europeu que desembarcou nas 

terras do novo continente. Após a etapa de euforia devida à grande novidade com 

a qual era delineada a imensa terra, emergiram grandes desafios na 

representação desse encontro, fato evidenciado no reconhecimento de tantas 

diferenças e dificuldades para suas classificações. Esse passo seria um dos 

grandes entraves enfrentados pelos exploradores do Velho Mundo. 

As características, costumes e crenças desse Outro foram a base para 

a produção de interrogações que se voltaram para o observador europeu e 

suscitaram reflexões como: o que era esse Outro? Quais aspectos culturais 

estariam ligados ao mundo europeu? Como deveriam cumprir o expediente de 

dominação sobre esse Outro? O olhar europeu ancorado nessas interrogações 

empreendeu ações para levar a cabo o processo de aculturação, permeando as 

edificações das cidades, as crenças religiosas, os costumes e o imaginário, ações 
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que contemplavam desde o mais concreto ao mais simbólico das representações, 

mediante a descrição revestida dos parâmetros epistemológicos europeus. 

Segundo Gruzinski (2003, p. 17), os cronistas previsivelmente 

―exploraram o mundo indígena utilizando esquemas e vocabulário europeus‖. 

Dessa forma, a historiografia, por um lado, descreveu o que encontrara a partir 

dos modelos e das fontes europeias, caracterizando um discurso autorizado 

incapaz de traduzir, em grande parte, a realidade encontrada no Novo Mundo. 

Contudo esse discurso foi extremamente eficiente na formação e confirmação dos 

esquemas de representação a partir dos aspectos do imaginário dos viajantes e 

colonizadores que pretendiam apresentar aos auspiciadores o projeto 

colonizador. 

Oviedo, como cronista, não fugiu a nenhum dos protocolos de 

reconhecimento e interrogação da realidade novomundista supramencionados. 

Na primeira obra cronística americana publicada em 1526, SNHI, o cronista 

madrilenho apresenta um relato documental sem o amparo de suas anotações, 

conforme justifica na dedicatória da obra: 

 

Demas de esto, tengo aparte escrito todo lo que he podido 
comprender y notar de las cosas de Indias; y porque todo aquello 
está en la ciudad de Santo Domingo, de la isla Española, donde 
tengo mi casa y asiento y mujer e hijos, y aquí no traje ni hay de 
esta escritura más de lo que en la memoria está y puedo de ella 
aquí recoger, determino, para dar a vuestra majestad alguna 
recreación, de resumir en aqueste repertorio algo de lo que me 
parece; en la memoria está y puedo de ella aquí recoger, 
determino, para dar a vuestra majestad alguna recreación, de 
resumir en aqueste repertorio algo de lo que me parece; que 
aunque acá se haya escrito y testigos de vista lo hayan dicho. 
(FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1996, p. 78).    

 

Este é o principal argumento para apresentar algumas ideias que nos 

ajudem a entender melhor a relação entre os dois escritos: o SNHI, como uma 

obra menor, produzida em poucos meses, e a HGNI, como uma obra maior, pelos 

cinquenta livros construídos num traçado de vários anos. De acordo com Gerbi 

(1992, p. 267), ambas devem ser analisadas priorizando as influências medievais 

de Oviedo e, nesse processo, é preciso considerar algumas particularidades que 
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ora as aproximam e ora definem a fronteira entre as duas formas de tratamento 

dos relatos desenvolvidos pelo autor espanhol. 

Lançamos luz sobre essa questão uma vez que o tratamento 

dispensado para os dois escritos ainda não é consensual quanto à dependência 

de uma obra para com a outra. Juntas, elas capitaneiam a vertente historiográfica 

da América e, segundo Miranda (1996, p. 48), garantiram a inclusão do nome de 

Oviedo em uma lista de destaque, haja vista sua importante contribuição no 

reconhecimento das novas posses. 

O SNHI, de acordo com Bénat Tachot (2002, p. 2006), foi traduzido 

para várias línguas, sendo inclusive uma obra chave para a produção de Juan 

Bautista de Ramusio em seu escrito Navegationi et Viaggi. Isso confirma o novo 

papel assumido pela obra do cronista espanhol, pois, em outro momento, no início 

da sua formação, ele encontrou padrões que orientaram seus estudos durante 

sua passagem pelas terras italianas. Nesse novo momento, durante o 

descobrimento, seria um dos principais contribuintes para essa nova visão, bem 

como extremamente importante na formação de novos paradigmas na 

compreensão do mundo enquanto era reorganizado em razão da entrada de mais 

um continente. 

No decorrer das páginas do SNHI, Oviedo apresenta a descrição 

panorâmica da viagem às Novas Índias e, em seguida, seu tratado engloba a 

natureza, os animais, as plantas e os costumes dos habitantes do compósito 

americano. Contrário ao que possa parecer em um primeiro momento, o SNHI 

não é um resumo da sua obra considerada maior pela crítica e pela extensão de 

páginas, publicada posteriormente. SNHI traz uma visão rápida, substancial e 

carregada de sensações acumuladas pela enorme capacidade de observação da 

natureza e do homem americano, argumento também defendido por Gerbi (1992, 

p. 266). Esses aspectos, somados a outros, denotam o destaque e a 

singularidade desse tratado construído a partir da curiosidade – traço muito forte 

no perfil de Oviedo – e pela capacidade de memorização, tema desdobrado no 

estudo de Antonio Sánchez Jiménez (2004), cujo título é Memoria y utilidade en el 

Sumario de la Natural Historia de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo. 

Ainda vale destacar o desprendimento de discussões políticas e a priorização da 
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história natural, brindando matéria suficiente para a produção de inúmeras 

pinturas responsáveis pela representação da realidade vista nas novas terras. 

O conjunto da obra divide-se em seis partes, das quais duas – a 

primeira e a sexta parte – envolvem descrições de diversos temas, entre aspectos 

geográficos, costumes e rituais dos indígenas, bem como a base da alimentação 

dos naturais novomundistas. O último bloco, ao considerarmos as diferentes 

temáticas abordadas, podemos afirmar que segue o modelo de uma das 

principais modalidades textuais medievais: a miscelânea, dadas as 

particularidades tratadas em torno de minérios, animais e caminhos. 

Os outros blocos, que constituem o SNHI, seguem com o traçado de 

animais terrestres, a partir da descrição do tigre até a churcha2, e abrem a 

próxima sequência descritiva tomando como tema as aves. Em um primeiro 

momento, no capítulo XXVIII, Oviedo utiliza os animais que Europa e América têm 

em comum na natureza, conforme fica claro no título: Aves conocidas y 

semejantes a las que hay en España. Após a descrição de aproximadamente 

vinte espécies, processo no qual foram feitas, além de constatações sobre 

algumas espécies a partir de comparações, também aproximações entre as aves 

das duas realidades, cujos pequenos aspectos físicos não permitiam a 

correspondência total. O cronista encerra essa parte descrevendo o processo de 

migração que acontece alguns dias durante o ano e justifica a falta de mais 

detalhes em razão da produção da HGNI, na qual dará mais detalhes sobre esses 

animais. 

O próximo conjunto descritivo inicia com a apresentação de insetos 

encontrados no Novo Mundo, assim como as características semelhantes àqueles 

do velho continente, chegando até a descrição do sapo e algumas 

particularidades sobre sua forma de vida. No penúltimo bloco, o autor cogita, a 

princípio, a aproximação entre Espanha e América, ao passo que anuncia para o 

leitor sua proposta descritiva de algumas espécies botânicas que integram a flora 

                                                 
2
 Este animal se assemelha bastante a uma raposa, muito mais em função do seu comportamento 
do que propriamente pela sua descrição física, uma vez que o exercício descritivo realizado por 
Oviedo, por um lado, aproxima algumas características da churcha com as encontradas em 
animais do continente europeu, mas também encontramos alguns traços que particularizam o 
referido animal. 
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da natureza americana. Aquelas que porventura não foram mencionadas nesse 

tratado certamente aparecerão em HGNI, conforme o autor menciona: ―todo lo 

que aqui diré, con lo demás que se me olvidare, copiosamente escrito en mi 

General historia de Indias‖ (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1996, p. 203). Na última 

descrição, Oviedo se detém em um amplo número de exemplares da natureza, 

envolvendo plantas, frutas e verduras, assim como descreve o seu plantio e a 

forma como os índios a integram à sua alimentação. Essa seção do livro, 

curiosamente, é uma das mais extensas e com um grande número de descrições.  

A precisão no seu relato descritivo traduz a objetividade e a clareza, 

pautadas em tudo aquilo que se distanciava da natureza do velho continente 

europeu. Certamente, Oviedo buscava nessa estranheza encontrada na América 

as motivações para convencer e exaltar essa nova conquista aos olhos do 

Imperador Carlos V. Nesse sentido, é digna de nota a forma como o cronista 

espanhol, ainda tratando-se do SNHI, conduz a história, pois apresenta ao seu 

leitor um esquema descritivo, emulado a partir da obra de Plínio, o velho. Em sua 

Historia naturalis, surgida no século I, Plínio, o velho, relata sobre raças humanas 

monstruosas entre outros relatos sobre animais destacados por sua estranheza e 

exotismo. Conforme afirma nas suas duas obras cronísticas, Oviedo explica que 

esse esquema descritivo é  de fácil assimilação em função da recorrência das 

estruturas mantidas na maioria dos quadros, breves e com representações 

extremamente plásticas em função do realismo e da sobriedade descritiva. 

Entendemos que essas características foram utilizadas em função do tempo e da 

ausência do material para consulta, aspectos que não obnubilaram a 

grandiosidade da obra, mas, muito pelo contrário, favoreceram-na de modo a dar 

ritmo às descrições. 

Outro traço merecedor de destaque se vincula às temáticas. Apesar da 

sua notória brevidade, encontramos na sua tessitura modelos políticos de conduta 

a seguir, bem como informações sobre as relações econômicas, navegação e as 

organizações sociais, áreas que dimensionam ainda mais o alcance dessa obra. 

Assim, o SNHI possui vários elementos de confluência na produção cronística 

americana de Oviedo que perpassam pelas influências de estruturas medievais, 

de ordem temática e estrutural, assim como a modalidade textual utilizada: a 
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historiografia, aspectos encontrados também na HGNI. A primeira obra 

historiográfica americana oviedina não deve ser vista como uma cópia ou uma 

escrita equiparada a uma prévia apresentação da obra posterior, mas deve-se 

reconhecê-la como um exemplar historiográfico que tem seu valor histórico e 

cultural no universo espanhol e italiano. Importância confirmada uma vez que a 

obra foi traduzida para a língua italiana com vistas a oferecer informações 

consistentes responsáveis por reformulações e reflexões de vários conceitos 

estabelecidos até o descobrimento do Novo Mundo e a partir desse momento 

deveriam ter um redimensionamento.  

Diante dos esclarecimentos apresentados na contramão de algumas 

leituras que aproximam as duas obras historiográficas da América escritas por 

Oviedo, na maioria das vezes colocando o SNHI como uma espécie de preâmbulo 

de HGNI, continuamos o nosso expediente de apresentação das características  

historiográficas presentes em seus relatos.  

Segundo Fabregat Barrios (2006, p. 32), HGNI constitui-se como uma 

obra de enorme extensão, um escrito de caráter monumental, dado seus 

cinquenta livros. Contudo, para Barrios, a importância dessa obra de Oviedo 

encontra-se presente no aprofundamento de algumas reflexões, constituídas a 

partir da união entre as observações realizadas durante o longo período em que 

seu autor viveu nas terras do Novo Mundo e a descrição da natureza. Alinha 

ainda Barrios (2006), a  essas reflexões e observações, a narração de feitos em 

diferentes regiões, cujo encontro entre os dois contextos proporcionava cenários 

para as batalhas e para o processo de colonização.  

Tudo isso, somado ao saber herdado da tradição, exercia uma soma 

de  experiência na qual a transição de um prisma em franco declínio para outro 

que abria caminho rumo ao seu estabelecimento, dava margem à incorporação de 

instrumentos que auxiliavam na interpretação da realidade. Desse modo, a 

conveniência será a dose certa para uso de cada uma das duas vertentes, a 

medieval e a moderna, no intento de aproximar o que parecia tão distante, mas 

que naquela nova etapa urgia a sua integração.   
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A relação entre essas duas visões – a medieval e a moderna – balizou 

o conjunto considerável de temas plasmados no novo continente, a fim de torná-lo 

menos estranho. Somado a esses dimensionadores, não podemos desconsiderar 

as particularidades da marcha empreendida por Oviedo na sua escrita por meio 

do constante retorno e das reformulações de suas obras, já que, paralelamente, 

escrevia outros textos, com temáticas distantes da cronística americana. 

Oviedo, após apresentar alguns parâmetros históricos em que destaca 

a dimensão e a importância de outras conquistas registradas por autoridades 

antigas, entre as quais aparece Isidoro de Sevilla, comparativos esses que 

serviram como um anúncio para a definição da nova realidade, abre caminho para 

a ―verdade cosmográfica‖, a partir da descoberta das ―Indias, islas e tierra firme 

del mar Océano‖ (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959, p. 7, v. I). Sob o império da 

coroa real de Castela, o autor organiza – como bom observador, historiador e 

etnólogo – uma sequência de interrogações sobre a terra descoberta: 

 

¿Cuál ingenio mortal sabrá comprehender tanta diversidad de 
lengua, de hábitos, de costumbres en los hombres destas Indias? 
¿tanta variedad de animales, así domésticos como salvajes y 
fieros? ¿tanta multitud innarrable de árboles, copiosos de diversos 
géneros de frutas, y otros estériles, así de aquellos que los índios 
cultivan, como de los que la natura, de su propio oficio, produce 
sin ayuda de manos mortales? ¿Cuántas plantas y hierbas útiles y 
provechosas al hombre? ¿Cuántas otras innumerables que a él no 
son conocidas, y con tantas diferencias de rosas e flores e olorosa 
fragancia? ¿Tantas diversidad de aves de rapiña y de otras 
raleas? ¿Tantas montañas y fértiles, e otras tan diferenciadas e 
bravas? ¿Cuántas vegas y campiñas dispuestas para la 
agricultura, y con muy apropiadas riberas? ¿Cuántos montes más 
admirables y espantosos que Etna o Mongibel, y Vulcano, y 
Estrongol; y los unos y los otros debajo de vuestra monarquía? 
(FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959, p. 8, v. I).  
       

Um dos pontos que chama a atenção nessa passagem é a diversidade 

que se abria diante dos olhos do cronista espanhol, a começar pela língua, 

hábitos, costumes, animais domésticos e selvagens, além de uma grande 

quantidade de árvores de diversos gêneros. Esse conjunto de diferenças, tratado 

a partir de vários enfoques e diferentes abordagens, brinda o olhar cronístico com 

um horizonte de surpreendentes e infinitas possibilidades. 
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De acordo com Pérez Baltasar (1992, p. 309), o cenário do século XVI 

foi o pano de fundo para algumas das mais representativas mudanças. Os 

estudos e a evolução da historiografia espanhola seguiam novos rumos graças às 

bases do humanismo renascentista e à demanda surgida em detrimento da 

inserção do Novo Mundo. Esse cenário brindará a matéria utilizada pelo novo 

gênero historiográfico das Crônicas das Índias, modalidade textual responsável 

pelos registros documentais e, ao mesmo tempo, pela assimilação da nova 

realidade. Nessa direção, a ruptura apresentará uma mudança na história da 

historiografia que, segundo Pérez Baltasar (1992, p. 309), representou o 

surgimento de um novo gênero, sem precedentes devido à sua temática.   

Certamente essa infinidade de possibilidades emergidas a cada nova 

experiência, destacada pelo Cronista das Índias, foi por vezes um dos 

motivadores para a constante reformulação, envolvendo sempre o acréscimo de 

mais algum dado ou particularidade daquilo que já fora registrado e observado na 

natureza do Novo Mundo. Processo característico dessa relação, constituída com 

a experiência e a observação, vivências e coleta de informações de pessoas 

confiáveis, contribuiu com informes sobre o espaço descrito em suas duas obras, 

cujo tema é a realidade presente na América. 

A evidência da dinâmica de contínuas retomadas, que melhor reflete 

essa busca pelo dimensionamento de HGNI, se faz notória nos períodos 

delimitados pelas datas de publicação das três partes da obra, espaços temporais 

que permitiram ao escritor o acúmulo e a soma de novas informações, 

acontecidos entre 1535 e aproximadamente 1549. Embora a grande maioria dos 

estudiosos sinalize para 1549, não existe uma unanimidade nessa ideia, pois, 

conforme o estudo introdutório da obra Historia General y Natural de las Indias, 

islas y tierra-firma del mar océano (1851),  

  

[p]ara prueba de esta observación bastará advertir que terminadas 
em 1553 las tres partes que han vendo á nuestras manos, 
pensaba Oviedo añadir una cuarta, para recoger todos los 
sucesos que iban llegando á sus oidos. (FERNÁNDEZ DE 
OVIEDO, 1851, p. XCVIII). 
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Essa observação veio à luz na primeira publicação integral de HGNI, 

abrindo margem para pesquisas sobre a localização desses escritos com mais 

informações sobre o compêndio da história das Índias. Os primeiros dezenove 

capítulos perfazem o conjunto descritivo da primeira parte, publicada em 1535, 

com mais duas publicações não muito distantes. Aproximadamente doze anos 

depois surge a segunda parte, com o livro XX, e em curto tempo vem a terceira, 

no ano de 1549. Entretanto, como já mencionamos, essa data é meramente uma 

referência muito próxima ou não, pois ainda não é possível afirmar quando, de 

fato, foi concluído o último bloco, já que o autor demonstra ter havido uma quarta 

parte. Cabe destacar que os espaços temporais entre os conjuntos não 

comprometem a unidade da narrativa, uma vez que os escritos dessa natureza, 

durante a Idade Média, se caracterizavam pela diversidade temática, uma espécie 

de miscelânea. 

 Oviedo havia planejado os direcionamentos presentes em cada uma 

das partes que integravam o relato documental das Índias que, segundo 

Contreras (1995, p. 159), seguem os rastros do modelo presente na Historia 

naturalis, de Plínio, o velho. A influência pliniana é alardeada no decorrer das 

duas obras que compõem a historiografia americana oviedina. No SHNI: ―Imitando 

al mismo, quiero yo, en esta breve suma, traer a la real memoria de vuestra 

mejestad lo que he visto em vuestro império occidental de las Indias, islãs y tierra-

firme del mar Océano‖ (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1996, p. 77); e em HGNI: 

―Escribió Plinio treinta e siete libros em su Natural Historia, e yo en aquesta  mi 

obra e primera parte dela, veinte, en los cuales, como he dicho, en todo cuanto le 

pudiere imitar, entendo hacerlo‖ (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959, p. 13, v. I). A 

influência dessa autoridade antiga pliniana voltará ao cerne da discussão neste 

estudo posteriormente.  

A estrutura da HGNI, devido a sua dimensão, apresenta 

particularidades que não permitem um rastreamento preciso dos temas 

desenvolvidos em cada um dos livros, como acontece com SHNI. Ao 

considerarmos a diversidade presente nos cinquenta livros que integram o relato 

monumental oviedino, conclui-se que os blocos temáticos devem seguir caminhos 

mais gerais, com vistas a priorizar certos acontecimentos ou conjuntos, nos quais 
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seja possível o reconhecimento de um eixo temático. Assim, podemos afirmar que 

a primeira parte de HGNI apresenta um cenário mais geral, contemplando, nos 

primeiros capítulos dos primeiros cinco livros, a dedicatória à realeza; 

posteriormente, a forma como será conduzida a narrativa; e, nos cinco capítulos 

iniciais, aparecem as expedições do navegante italiano Cristóvão Colombo e 

alguns feitos bélicos empreendidos pelos europeus em terras novomundistas. 

Nos livros posteriores até o livro XV, encontramos alguns dos temas já 

previamente apresentados em SHNI, em torno da história natural, com relatos 

descritivos sobre os indígenas, seus costumes e hábitos, bem como a base da 

sua alimentação. Dos livros VIII até o XV, o Cronista das Índias descreve várias 

árvores, ervas e plantas; em seguida, no livro XII, realiza uma descrição mais 

próxima dos animais, pescados, aves e conclui esse grupo com os insetos e 

alguns animais peçonhentos, como podemos confirmar nas comparações entre as 

descrições feitas sobre os mesmos animais nos dois relatos. 

O primeiro quadro comparativo apresenta a figura do perico-ligero, 

descrito no capítulo XXIII do SNHI. Inicialmente, Oviedo (1959, p. 48, v. II) 

apresenta a principal característica: ―animal el más torpe que se puede ver en el 

mundo, e tan pesadíssimo y tan espacioso en su movimento para andar‖, bem 

como explica as razões consideradas na atribuição do nome, estabelecendo uma 

comparação com uma lógica semelhante empregada no Velho Continente: 

―acordándose que en España Suelen llamar, al negro, Joan Blanco, porque se 

entende al revés‖ (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959, p. 48, v. II). O cronista 

espanhol segue com a descrição do animal, enfatizando aspectos físicos e 

comportamentos relacionados à sua alimentação, bem como chama a atenção 

para a curiosa forma como sobrevive, sobre a qual reportaremos mais adiante. 

A descrição do perico-ligero em HGNI acontece no capítulo XXIV, livro 

XII, cujo proêmio apresenta a emulação, seguida em relação à Historia naturalis, 

do escritor Plínio. Embora essa descrição não se distancie significativamente da 

elaborada na outra obra oviedina, convém destacar algumas particularidades, 

entre as quais podemos constatar o acréscimo de informação sobre a origem dos 

primeiros cristãos que passaram à terra firme, quando ganharam Darién, na 
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província de Cueva, bem como a denominação atribuída em outra localidade ―en 

la provincia de Venezuela le llaman la pereza‖ (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959). 

Na continuidade da descrição, Oviedo desdobra o detalhamento da 

característica musical percebida no animal, enfatizando a forma como canta e em 

que momentos, tecendo ainda, nessa oportunidade, uma comparação histórica 

sobre a origem da música, servindo como contraponto para uma equivalência que 

reforça a revelação de música também vista no animal como uma das origens  

 

A Tubal Caim, hijo de Lamech, atribuye Josefo la invención de la 
música e otros dicen que los pueblos de Arcadia, con cañas largas 
y delgadas, fueron los primeros que hallaron el canto. Laercio 
disse que lo halló Pitágoras, filósofo. Pero este animal perico 
ligero, antes le llamara yo perico-musico. (FERNÁNDEZ DE 
OVIEDO, 1959, p. 49, v. II)  

  

Essa afirmação encontra apoio em um procedimento similar e que se 

repetirá em vários momentos durante o desenvolvimento da HGNI, quando 

Oviedo relacionou a montadura dos cavalos às características físicas do 

encubertado: ―No podría dejar de sospecharse, si aqueste animal se hobiera visto 

donde los primeiros caballos encobertados hobieron origen‖ – uma espécie de 

processo de transliteração funcional de uma característica vista na natureza para 

o contexto humano.  

Na parte final desse quadro descritivo do perico-ligero, o cronista 

descreve uma ocasião na qual o animal esteve durante vários dias sob sua 

observação sem ter qualquer tipo de alimentação. Esse fato servirá para justificar 

a curiosidade destacada nas duas obras, mas desdobrada com mais detalhes e 

argumentos na obra maior. Contrariamente à comparação anterior, bastante 

equilibrada e sem grandes disparidades, vemos a descrição da yu-ana dentro do 

SHNI no pequeno espaço reservado nessa obra: 

 

Yu-ana es un manera de sierpe de cuatro pies, muy espantosa de 
ver y muy buena de comer, de la cual en el capítulo seis, atrás, se 
dijo suficientemente lo que convenia de este animal o sierpe; hay 
muchas de ellas en las islas y en Tierra-Firme. (FERNÁNDEZ DE 
OVIEDO, 1996, p. 195). 
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A yu-ana encontrada no livro X, capítulo VII, da HGNI, inicia o 

distanciamento já na denominação do animal e continua por toda a descrição, 

visto detalhar os atributos do animal em oposição às rápidas observações feitas 

no SNHI. O expediente desenvolvido por Oviedo contemplou desde o 

deslocamento do lugar em que estava localizada no interior de HGNI para outro 

que estivesse em consonância com as características físicas do exemplar, 

mudança ocorrida em função das constantes reformulações que o autor leva a 

cabo durante a produção de seus escritos. Em seguida, justifica essa nova 

posição devido à grande dúvida, naquele momento, sobre sua classificação: ―Digo 

que se tiene por animal neutral, e hay contención sobre si es carne o pescado‖ 

(FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959, p. 32, v. II). 

A continuidade da descrição engloba a lógica comparativa com os 

referenciais encontrados na Espanha e associada aos traços físicos do animal, 

destacando sua feiura e seu porte, assim como algumas particularidades – como 

o tamanho do seu rabo e a possibilidade de crescimento caso seja cortado ou 

arrancado. Para essa discussão, Oviedo pontua a descrição feita por Plínio e a 

utiliza como contraponto para comparações, à medida que arrola as 

características, consideradas pelo cronista como as mais relevantes. Outras 

autoridades são citadas na sua exposição: ―segun  el glorioso doctor Isidoro em 

sus Ethimologias‖ (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959, p. 34, v. II). 

No entanto, essas fontes são utilizadas para romper com certos 

equívocos de interpretação, gerados pela falta de experiência com o mundo 

americano. Em outras palavras, Oviedo utilizará essas fontes a fim de 

desvalorizar os relatos documentais escritos por Pedro Mártir, ancorado em 

argumentos que defendem a necessidade de experimentar a realidade para 

descrevê-la e, em caso contrário, não eram dignos de crédito, pois eram leituras a 

partir de outras leituras, conforme argumenta: 

 

Si aqui me he alargado tanto, ha seído para desenganar a los 
letores de la opinión de Pedro Mártir. Pero no es esto sólo en lo 
que sus Décadas se apartan de lo certo en estas cosas de Indias, 
porque Pedro Mártir no pudo, desde tan lejos, escribir estas cosas 
tan al próprio como son e la matéria lo requiere; e los que le 
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informaron, o no se lo supieron decir, o él no lo supo entender. 
(FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959, p. 34, v. II). 

           

O propósito descrito será repetido em diferentes passagens de HGNI, 

uma medida afirmativa utilizada com o fim de ressaltar seu compromisso com a 

verdade do seu relato. Ainda, nesse mesmo relato, o cronista dialoga novamente 

com as descrições plinianas e, ao mesmo tempo, apresenta experiências 

relacionadas ao preparo do animal para alimento, facilmente reconhecidas pelas 

marcas presentes no texto: ―innumerables dellos yo he visto [...] yo los he comido 

muchas vezes‖ (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959, p. 34, v. II), ―uno comimos en 

casa [...], y el outro lo hece guardar, atado, para lo enviar a Venecia‖ (1959, p. 35, 

v. II), elementos que intensificam a importância da presença e do seu 

compromisso com a verdade em seu relato documental, da mesma forma que 

representam uma vantagem em comparação a outros cronistas e seus relatos.  

Do livro XVI ao XXIV, a temática gira em torno da geografia e das 

características de ilhas, rios e trajetos até o mar, enfatizando a região do Caribe. 

A partir do livro XXV até o L, a grande diversidade registrada não permite uma 

classificação sem prejuízos. No entanto, podemos afirmar que há uma 

predominância em enfrentamentos bélicos intercalada com quadros descritivos da 

paisagem e dos acontecimentos circunscritos a determinadas províncias, nas 

quais o domínio e a força foram necessários para o processo de colonização, 

evangelização e reconhecimento das novas riquezas. 

Desses dois conjuntos que conformam a obra, percebe-se a 

possibilidade de organizar uma subdivisão em três partes, cujos temas 

contemplam as expedições, o combate e a descrição da natureza. Desta feita, 

temos a seguinte divisão: nos capítulos iniciais, as expedições; entre os livros VIII 

e XV, o eixo será a natureza; desse livro em diante, e até o final da obra, as 

expedições e os combates serão a tônica dos relatos. 

Diante das características arroladas sobre a obra monumental do 

escritor madrilenho, podemos deduzir como foi difícil dar ritmo narrativo a esse 

tratado historiográfico, por um lado com eixo temático claramente definido – livros 

que giram em torno de um único sucesso, como acontece no livro XX, cujo 
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acontecimento refere-se ao capitão Fernando de Magallanes e à descoberta do 

estreito austral – e, por outro, com uma mistura extremamente diversa, como o 

livro VI, a começar pelo sugestivo título: Libro de depósitos, e seguindo pela 

diversidade de matérias tratadas e coisas descritas. 

 

 

2.3 HISTORIOGRAFIA E LITERATURA NA CRONÍSTICA AMERICANA 

OVIEDINA    

 

 

Os relatos documentais responsáveis pela descrição do compósito 

natural da realidade novomundista – tangenciada pela interação do cronista oficial 

das Índias – destacam, precipuamente, seu viés historiográfico, uma vez que 

atendem à dimensão histórica e a seu propósito de registro. Isso não significa, no 

entanto, que podemos desconsiderar os artifícios utilizados por seus autores na 

hora de empreender ritmo às narrativas, tampouco a forma de distribuir os 

acontecimentos no interior do relato. Diante disso, tenderíamos a crer, por um 

olhar míope, que a funcionalidade desses artifícios estaria ancorada, única e 

exclusivamente, à forma. Mas a presença desses recursos, muito além do ritmo, 

possibilitou a acomodação de conceitos e olhares no interior do discurso 

cronístico do século XVI como uma resposta ante o albor da Idade Moderna.  

Não podemos desconsiderar o legado valorizado pela história durante 

muito tempo, no qual houve a predileção por um recorte analítico que priorizava, 

ou pelo menos tentava dar conta de apresentar a realidade na sua dimensão 

verossímil mediante o discurso historiográfico. Nessa perspectiva, foram 

colocados de lado registros que, naquele momento, eram encarados como 

acessórios, sem um valor para a organização do olhar historiográfico, em virtude 

da presença de fragmentos cuja capacidade imaginativa obnubilava a clareza ou 

comprometia o trabalho da escrita histórica.      

Conforme Rolena Adorno (1988) e Walter Mignolo (1981), os estudos 

sobre a produção cronística do período colonial assumem uma nova dimensão na 
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contemporaneidade, em que se dá importância a novas fontes e recursos 

presentes nos relatos documentais produzidos durante esse período. Essa nova 

visão contempla um número maior de recursos, incluindo espaços e esquemas 

vistos outrora como sem funcionalidade ou utilidade, ditando, dessa maneira, um 

novo ritmo, de forma a ampliar a rede de negociações na construção de sentido 

do espaço da América.    

Essa nova dimensão nos estudos da produção oviedina confirmam 

nosso interesse nesta tese, em que temos por objetivo considerar a natureza 

historiográfica da cronística oviedina e as estratégias literárias utilizadas pelo 

autor espanhol na elaboração de seus escritos. Assim, surge a necessidade, a 

partir desse novo olhar, de aproximar e compreender as contribuições a serem 

encontradas nesses dois discursos, bem como as complementações entre as 

duas percepções que se tornaram possíveis no decorrer da história.  

Essas duas percepções ditam o ritmo da cronística americana 

produzida por Oviedo, numa relação de complementação baseada na finalidade 

dos registros. Nesse sentido, essa relação se orienta pelos interesses na 

continuidade da empresa colonizadora, na proposta de conversão do gentio, 

assim como nas conquistas e no reconhecimento brindados aos valentes e 

corajosos.  

Ao lado dessa postura desbravadora e visionária do cronista espanhol, 

devemos destacar os reflexos desses dois componentes, literário e historiográfico, 

na construção dos relatos, na condição de articuladores do diálogo e na 

preservação de elementos fundamentais e responsáveis pela fluidez da narrativa. 

Para citar pelo menos um desses elementos, ressaltamos a apresentação dos 

temas, manifestados não só no comportamento dos atores presentes nas 

narrativas como também nas sutilezas reveladas pela natureza e em outros 

aspectos destacados pelo cronista,  na sua estrutura narrativa. 

É interessante salientar a estruturação das narrativas, nas quais 

podemos constatar a constância de alguns passos próprios do esquema 

cronístico presente no século XVI, em particular a linguagem utilizada para 

representar essa realidade, materializada na clareza e nas elaborações que a 
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aproximam do modelo pliniano emulado por Oviedo. Essas considerações nos 

induzem a uma reflexão em torno da elaboração e do conjunto formado a partir 

dos artifícios presentes no discurso cronístico oviedino.   

É nesse sentido que observamos que o discurso literário permeia o  

historiográfico não paradoxalmente, num sentido maniqueísta, mas sim com 

vistas a complementar de forma integradora o diálogo entre as duas frentes. Para 

tal, a presença de artifícios na tessitura das crônicas funciona como uma ponte 

articuladora na tarefa de incorporar as representações elaboradas pelos 

observadores, cujo propósito visava interpretar e traduzir estruturas encontradas 

nas diferentes realidades por eles visitadas e, dessa maneira, atender a 

necessidade de familiarizar o Outro. 

Os diferentes artifícios presentes no discurso descritivo estavam 

fracionados em duas frentes: a primeira buscava enfatizar a diferença, cujo 

dimensionamento ganhou contornos, em alguns momentos, de um maravilhar, 

tipicamente medieval, em função do destaque brindado ao diferente e ao 

estranho; a segunda, com o intuito de evidenciar a aproximação dos dois mundos, 

destacou as utilidades e os proveitos que poderiam encontrar nas novas terras. 

Em um primeiro momento, existe uma tendência a ver essa adaptação 

do estranho como algo que se distancia da realidade. Não obstante, o conceito 

histórico daquele momento permitia e atestava essa postura. O entendimento da 

história no período medieval se ancorava na ideia linear de base religiosa. Assim, 

tende-se a explicar os acontecimentos em diferentes esferas, mas precipuamente 

a partir da providência divina  e, em outras vezes, os elementos resgatados da 

cultura antiga. Além do mais, um dos critérios que atribuía a condição de verdade 

aos textos estava inteiramente vinculado aos esquemas de conhecimento 

historiográfico da Idade Média, ao qual era atestada a sua veracidade devido ao 

fato de estar escrito. 

Aspecto importante a ser comentado é a funcionalidade concedida à 

escrita na medievalidade, devido a seu caráter de preservar a memória. Nesse 

sentido, os primeiros registros escritos surgem com a necessidade de preservar 

os acontecimentos representativos para as sociedades, de forma a garantir esse 
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arquivo. Segundo Isidoro de Sevilla (1993, p. 396), a credibilidade desses fatos 

estava na condição testemunhal do relator, daí o registro dos acontecimentos 

observados possibilitar ao homem a preservação, a interpretação e o aprendizado 

com a história. 

Outros fatores fugiram, igualmente, do alcance do olhar interpretativo 

do conceito histórico medieval sobre a realidade. Essas manifestações, por serem 

retomadas constantemente em textos de diversas áreas do saber e pelos 

conceitos sobre verdade naquele período, permitiram uma espécie de 

esvaziamento do extraordinário, passando à condição de verdade e, até mesmo, 

a integrar a concepção medieval de realidade. 

Os fenômenos que aparecem nos relatos históricos e textos medievais 

fugiam às explicações do discurso religioso, mas estavam amparados pelo peso 

da tradição, assim como pela condição de observador do relator ou por aqueles 

colocados como informantes. Esse elemento maravilhoso ou mirabilia, referido no 

primeiro capítulo deste estudo, surge como um ponto de equilíbrio, com vistas a 

compreender a realidade mostrando a antípoda das pretensões cristãs. Isso 

significa que ideias, portentos, figuras escatológicas ou representações contrárias 

aos preceitos cristãos são aproximadas com o intuito de legitimar ainda mais o 

discurso religioso. 

Dessa maneira, podemos entender que o maravilhoso medieval foi 

introduzido nos relatos em meio a explicações científicas e históricas, sem fugir 

dos limites da percepção religiosa. Esse entendimento justifica o reconhecimento 

desse fenômeno na cronística do descobrimento e da colonização, ao tratar dos 

esquemas que se distanciavam dos paradigmas europeus familiares.     

O reconhecimento utilitário e finalístico dos recursos presentes na 

natureza novomundista e discutidos por Todorov (1999) em nenhuma 

circunstância representou dificuldades para os informantes do Velho Continente, 

uma vez que subsidiariam e garantiriam as investidas da empreitada colonizadora 

aos olhos dos reis. Em outras palavras, as inúmeras possibilidades, evidenciadas 

no cenário natural americano, garantiriam a prosperidade para todos os que nela 

estivessem envolvidos. 
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O grande desafio na organização dos quadros descritivos repousava 

no tratamento e no caminho a seguir quando o tema era a matéria que destoava 

do paradigma europeu, provocando, segundo González Castro (1996, p. 54), um 

desajuste referencial, já que faltavam termos linguísticos que expressassem 

adequadamente as proporções e particularidades de certos exemplares do 

compósito americano. Esse desajuste alcançava as mais diferentes áreas, cuja 

compensação acontecia pela transliteração de modelos recuperados na tradição. 

Isso permite afirmar que o espaço produzido em função do estranhamento com o 

diferente e com a ausência de recursos competentes na sua representação foi 

preenchido com os modelos estabilizados pela tradição. 

Para tal, foi necessário o revestimento do discurso cronístico com a 

arte retórica, que, segundo Pozuelo Yvancos (2003, p. 15), contempla a forma e o 

conteúdo, os quais estão subordinados à finalidade, à eloquência e à persuasão 

do ouvinte. No caso dos cronistas nomeados pela coroa, responsáveis pelos 

relatos oficiais, sua função vai muito além de informes, em virtude do propósito 

promocional e dos integradores encampados pelos diferentes autores dos 

registros documentais, uma vez diante das adversidades que poderiam enfrentar 

caso não houvesse continuidade no patrocínio da empreitada colonizadora. 

Assim, os registros cronísticos deveriam exaltar as conquistas, destacar o papel 

dos colonizadores e, ao mesmo tempo, convencer os leitores da dimensão e 

importância das novas posses. 

No parágrafo anterior, Pozuelo Yvancos (2003) apresenta o ouvinte 

como o objetivo da persuasão retórica. Cabe esclarecer que as bases retóricas 

foram construídas sobre a cultura da oralidade. Segundo Chinchilla, Correa e 

Mendiola (2008, p. 143-144), a produção da escrita durante os séculos XVI, XVII e 

XVIII foi regida pelos critérios de organização e motivação empregados pela 

cultura da oralidade, já que a escrita começa a organizar-se de fato no início do 

século XVI, embora a presença de registros escritos seja verificada em períodos 

anteriores. 

Nessa direção, os autores destacam outra função da retórica, além da 

eloquência e da persuasão, referindo-se à facilitação de acesso à informação 

necessária para a elaboração discursiva. É imprescindível destacar que a leitura, 
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nesse momento, estava associada ao processo de memorização e, assim, a 

retórica oferecia diversos esquemas que foram empregados com vistas a 

concretizar os objetivos postulados pelo orador, particularmente na condição de 

cronista. Essas construções serviram para orientar a elaboração dos registros. 

Esse processo fica evidente no recurso da memória artificial, uma espécie de 

arquivo construído pelo enunciador e acessado quando necessário a fim de 

recuperar informações e organizar obras. 

Podemos reconhecer esse recurso no expediente descritivo presente 

na cronística oviedina sobre o continente americano, ao observar a estruturas das 

duas obras publicadas pelo cronista madrilenho. O SNHI traduz de forma mais 

precisa a aplicação do recurso mnemotécnico, já que características como a 

brevidade da obra e a sobriedade das informações são apresentadas em cada um 

dos oitenta e seis capítulos, conforme assevera José Miranda na introdução da 

edição publicada em 1996: ―Fernández de Oviedo ofrece una visión rápida y 

sustancial de la naturaleza y el hombre americanos, restringida, claro está, a las 

partes por él conocidas‖ (MIRANDA, 1996, p. 51).   

Essa estrutura se justifica dadas as condições pouco favoráveis que 

serviram como pano de fundo para a produção desse informe, haja vista a 

solicitação do rei, bem como o propósito promocional que o impulsionava para a 

realização desse gesto descritivo. O único empecilho para a concretização desse 

pedido estava na ausência dos registros com as impressões sobre o que havia 

visto nas novas terras até aquele momento. Diante dessa dificuldade, o cronista 

redigiu seu escrito de forma sucinta e priorizando a natureza e os seus habitantes, 

proporcionando um olhar panorâmico, mas não superficial, sobre as novas 

posses, conforme argumenta Miranda: 

 

Sólo esto bastaría para acreditarla como obra única en su tiempo; 
pues ninguna otra obra nos dará en tan poco espacio y de manera 
tan ponderada y armónica la descripción de aquello que 
interesaba más al europeo del medio físico americano: lo extraño 
y diferente, lo que más se alejaba o difería de lo proprio, o con ello 
coincidía menos. (1996, p. 51). 
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A divisão dos capítulos da obra SNHI favorece uma leitura sem 

maiores complicações. Essa opinião pode ser confirmada, e ao mesmo tempo 

justificada, pela forma como Oviedo conduziu as descrições, pois foram 

recuperadas, conforme Sánchez Jiménez (2004, p. 266) prefere comentar, da 

memória artificial do cronista oficial, gesto comum e necessário naquele 

momento. A distribuição dos temas na obra permite uma assimilação do conjunto 

por parte do leitor sem grandes dificuldades, devido à brevidade de cada quadro e 

pelas riquezas de detalhes presentes nas representações. 

Cabe ainda ressaltar o compromisso com a verdade, ou seja, a 

vontade de narrar a realidade do Novo Mundo, tal como um dos principais 

propósitos a animar o cronista das Índias no desafio de observar e informar o 

Velho Continente sobre a diversidade e as curiosidades encontradas. Certamente, 

a busca por essa veracidade impulsionou Oviedo a utilizar um conjunto diverso de 

estratégias narrativas, com o objetivo de interpretá-la mediante sua escrita e 

amparada pelo seu compromisso:  

 

Materia es, muy poderos señor, en mi edad e diligencia, por la 
grandeza del objecto e sus circunstancias, no podrán bastar a su 
perfecta definición, por mi insuficiencia estilo e brevedad de mis 
días. Pero será a lo menos lo que yo escribiere, historia verdadera 
e desviada de todas las fábulas que en este caso otros escritores, 
sin verlo, desde España, a pie enjuto, han presumido escribir con 
elegantes e no comunes letras latinas e vulgares, por 
informaciones que de muchos de diferentes juicios, formando 
historias más allegadas a buen estilo que a la verdad de la cosa 
que cuentan; […] desnudos mis renglones de abundancia de 
palabras artificiales para convidar a los lectores; pero serán muy 
copiosos de verdad. (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959, p. 9)   
 

Destacamos desse excerto a ideia de que a verdade foi 

constantemente retomada durante vários trechos da sua obra cronística sobre a 

América, sendo este o caso não só de alguns proêmios apresentados no início 

dos cinquenta livros de HGNI, como também de fragmentos em uma proporção 

bem menor em SNHI. É o que acontece em sua dedicatória. Essa postura 

autoriza a inferir como essa constância reveste o autor com uma autoridade, 

legitimando suas palavras e dotando-as de credibilidade, já que ele insiste na 

busca da objetividade e na qualidade da verdade presente em seu procedimento.  
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Também é notório que o cronista destaca a grandeza do objeto que se 

propõe a narrar. Tal engrandecimento das dimensões do contexto americano em 

diversas oportunidades será contraposto, em virtude das limitações 

experimentadas pela sua escrita. Esse fato reflete a impossibilidade de dar cabo 

de todos os componentes percebidos pelo cronista nas novas posses. Nesse 

sentido, encontramos uma das motivações para o uso de diversas estratégias 

narrativas, cujo propósito visa amenizar a impossibilidade de correspondência, 

vivenciada pela escrita e pelos recursos linguísticos do cronista espanhol, no 

momento da representação da realidade novomundista.         

Quanto à organização de HGNI, reconhecemos a similitude com 

algumas das estruturas utilizadas em SNHI, entre as quais a relação de 

proximidade entre os dois escritos ocasionada pela sequência de registros, pelos 

relatos sobre a natureza, seja a fauna ou a flora – as estruturas dos relatos 

seguem modelos muito semelhantes, como acontece com o beorí3. 

Oviedo (1996, p. 148) inicia a obra com uma breve apresentação sobre 

o aspecto físico dos animais: ―los cueros de estos animales son muy gruesos, 

pero no son dantas [...], tamaño de una mula mediana, y el pelo es pardo, muy 

oscuro y más espeso que el del búfalo, y no tienen cuernos‖. Com base nos 

fragmentos anteriores, observamos que as descrições sempre estão associadas 

aos referenciais europeus (antas, búfalos e vacas), numa tentativa de sintonizar o 

leitor, aproximando-o do objeto contemplado por meio da descrição de suas 

características e propriedades, analogicamente comparados com a natureza de 

seres e fenômenos já conhecidos. O autor utiliza os modelos europeus como 

contraponto para as estratégias comparativas, a fim de aproximar o espectador, 

mas, em seguida, sempre surge a tendência retórica, na maioria das vezes, de 

inferiorização, empobrecimento ou incompletude das características físicas dos 

animais presentes na natureza novomundista, fato repetido muitas vezes durante 

os relatos.  

                                                 
3
 O beorí é uma espécie popularmente conhecida de anta. Ao se referir a esse animal, assim 
comenta Oviedo (1996, p. 148): ―Hasta agora los cueros de estos animales no los saben adobar 
ni se aprovecha de ellos los cristianos, porque no los saben tratar, pero son tan gruesos o más 
que los del búfalo". Desse modo, o cronista ressalta a falta de conhecimento dos nativos quanto 
a utilidade desse animal. 
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Em HGNI, mais alguns aspectos da descrição física desse animal, o 

beorí, são destacados, além daqueles já apresentados em SNHI, entre os quais a 

comparação de seu tamanho ao de um bezerro novo. Na parte final do relato 

Oviedo (1959, p. 43) detalha a estrutura dos pés e mãos do animal: ―De los pies 

no se hace caso para los comer, los cuales e las manos tiene hendidos dos 

veces, así que es de tres uñas cada uno. La cola es muy corta y las orejas 

complidas‖.   

O próximo passo envolve o destaque das utilidades, geralmente 

realçando a condição alimentar. Segundo Gerbi (1992, p. 334), o ponto de vista 

utilitário nutritivo era fundamental, pois garantiria a sobrevivência, sendo a ideia 

do teórico italiano extremamente coerente diante da proposta informativa das 

crônicas do descobrimento. Mas, junto a essa observação, entendemos que 

também existia a necessidade de convencer o imperador Carlos V, cujo apetite 

era bastante conhecido pelo cronista madrilenho, conforme afirma Sánchez 

Jiménez (2004, p. 269). De acordo com Oviedo, a carne tem um bom sabor, além 

de ser boa para a digestão:  

 

Son muy buena carne, aunque es algo más mollicia que la de la 
vaca de España; los pies de este animal son muy buen manjar y 
muy saboros, salvo que es menester que cuezan veinte y cuatro 
horas: pero pasadas éstas, es manar para le dar a cualquiera que 
huelgue de comer una cosa de muy buen sabor y disgestión. 
(1996, p. 148). 

 

Na obra maior oviedina, a descrição é complementada por um episódio 

particular, recuperado de suas visitas passadas, servindo como analogia: ―se 

lamen muy a menudo las manos, como el oso [...], así también las manos de los 

osos son de muy buen sabor‖ (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959, p. 43). O 

raciocínio oviedino induz o seu leitor a comparar o comportamento do beorí ao do 

urso e, junto a essa ideia, o autor apresenta um membro da corte, o marquês 

Francisco de Gonzaga, como legitimador desse parecer, uma vez que esse nobre 

criava e engordava esses animais para servi-los em seus banquetes como pratos 

muito apreciados, exaltando o cronista a preferência pela carne do beorí. 
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Os relatos intercalados mencionados por Pupo-Walker (1982, p. 31), 

em consonância com Gerbi (1992, p. 269), discutem e reforçam a necessidade de 

recorrer constantemente à experiência pessoal e às anedotas como um elemento 

primordial na organização do texto. Com base nessa ideia, podemos afirmar que 

oviedo busca, mediante a rememoração de uma experiência junto a um nobre, 

atribuir credibilidade às comparações que faz no interior do seu relato.  

Ambas as obras destacam a forma como esse animal era caçado, de 

maneira a exigir dos cachorros e dos caçadores extrema precaução. Com isso, a 

narrativa cria ares épicos à essa empreitada e aos seus protagonistas em virtude 

da natureza extremamente agressiva do animal caso estivesse na água: 

  

[…] se aprovecha de los perros y los mata a grandes bocados. E 
cuando le toman apartado del agua, no tiene tanto cuidado de 
morder ni defenderse, como de huir al agua. Mas después que en 
ella entra, hace lo contrario; e acaesce llevar un brazo con media 
espalda, a cercén, de un bocado a un lebrel, e a otro quitarle un 
palmo y dos del pellejo, así como si lo degollasen. (FERNÁNDEZ 
DE OVIEDO, 1959, p. 43). 

 

Nesse excerto, certos aspectos retóricos emergem do tratamento 

dispensado por Oviedo sobre a dificuldade de enfrentar o animal, requerendo uma 

condição quase heróica por parte dos corajosos caçadores ao empreender a sua 

captura. Dessa forma, percebemos a retórica valorização da conquista ao obter 

êxito nessa iniciativa e, junto a isso, o cronista reforça o caráter extremo e 

hiperbólico de sua descrição, alcançando traços grotescos, dada a extrema 

violência e monstruosidade do animal ao arrancar os membros com tamanha 

brutalidade. Com isso, entendemos que existe sim a intenção, por parte do 

cronista madrilenho, não só de convencer o seu leitor da ferocidade do beorí, 

como também reforçar esse caráter extremo como um recurso mnemotécnico 

para a fixação e memorização, da mesma forma que denota a necessidade de 

pacificação desse espaço, repleto de feras e comportamentos regidos pelo 

instinto.                    

Ainda nessa direção, devemos ressaltar o constante destaque do ver, 

ouvir e falar: ―yo he visto lo uno y lo outro‖ (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959, p. 
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43). Oviedo se servia desse recurso como uma forma de atestar o seu discurso, 

pois o cronista sempre se colocava como testemunha. Dessa forma, seu discurso 

estaria amparado por uma autoridade, minimizando as possibilidades de 

refutação de seus registros. 

Na parte final do relato, o autor chama a atenção para a possibilidade 

de aproveitamento do couro do animal, subutilizado em função do 

desconhecimento dos nativos. Nesse momento, o pelo, que parecia inicialmente 

inferior ao do búfalo, passa a ser tão bom ou melhor, opinião mais bem explicitada 

em HGNI, ao afirmar ―no que creo que serían menos buenas las bardas o 

cubiertas destos cueros de beorís, para caballos de gente de armas, que todas 

las que pueden hacerse en Nápoles, o donde mejores se hacen‖ (FERNÁNDEZ 

DE OVIEDO, 1959, p. 43). Esse comportamento do cronista revela uma constante 

tensão, no sentido de que, à medida que o detalhamento das propriedades do 

animal é apresentado, a narrativa passa por um estranhamento e inferiorização 

para o reconhecimento das qualidades utilitárias pouco exploradas, em razão do 

desconhecimento dos nativos. 

Essa estratégia inferiorizadora se aplica a outras representações, tais 

como o leão covarde: ―Ni son tan denodados como leones de Africa; antes son 

cobarde e huyen‖ (1959, p. 43). Os perros gozques, ―que no ladran e son mudos, 

e muy buenos para comer, y de todas colores‖ (1959, p. 45). Em casos mais 

extremos acontece uma espécie de mutilação física, destacada na representação 

do animal, como podemos evidenciar nos casos da garrapata, da sanguijuelas e 

do cocodrilo. Nesse grupo de animais, o elemento comum era a ausência do 

espiráculo, pelo qual purgavam. Curiosamente, Oviedo utiliza outro recurso 

retórico para assimilar a descrição desses animais, de maneira a autorizar sua 

existência sem provocar grande estranhamento. Para tal, recorre à autoridade de 

Plínio, reforçando a sua veracidade e atestando o seu discurso cronístico.                

A escolha desse segundo quadro descritivo, para a continuidade da 

nossa exposição, deve-se ao fato de apresentar o maior número de detalhes e 

informações no SHNI quando comparado ao outro tratado do escritor espanhol. 

Aspecto que contraria a maioria dos registros nas duas obras que compõem a 
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cronística oviedina americana, já que em função da extensão da HGNI existe uma 

sobreposição de detalhes e relatos intercalados nessa monumental obra. 

O capítulo XL do SNHI apresenta as Perdices. Em um primeiro 

momento, aproxima a figura destas com as espécies semelhantes encontradas na 

Espanha e na região de Castilla. Para tal, o autor estabelece comparações das 

aves com os referenciais da realidade espanhola (tortola, calandria, gallina e 

perdiz). As comparações são tratadas de diferentes formas nas duas obras. 

Enquanto em HGNI existe uma mistura no discurso sobre a caracterização da 

ave, o autor utiliza a terceira pessoa para valorizar e destacar as características 

da utilidade alimentar ―algunos le loan o tiene por mejor que el de las perdices de 

España‖ (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959, p. 74). Essa postura é rapidamente 

contrariada no momento em que descredencia a opinião, dado o enorme apetite 

dos indivíduos, fato que os impede de valorizar o real sabor da iguaria. Já no 

SNHI, quando o autor emite a sua opinião sobre as propriedades alimentares do 

animal, parece sempre utilizar estruturas que reforçam a inferioridade da ave, 

―casi tan grandes como [...], son casi redondos [...], ―quieren parecer mucho en el 

sabor a las perdices de España‖ (1996, p. 180). 

Quanto à condição testemunhal do cronista, entendemos que na HGNI 

esta fica muito mais a critério das interpretações do leitor, uma vez que a forma 

como Oviedo afirma  – ―pero mucho mejor es en el sabor‖ (1959, p. 74) – sugere 

que a opinião expressa poderia ser de alguém, como também poderia ser a sua.  

Por outro lado, na descrição oviedina registrada em SNHI, sua postura 

é muito clara: ―yo las he tenido vivas, y las he comido en Tierra-Firme‖ 

(FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1996, p.180). A partir desses registros, podemos 

afirmar que sua condição de representante do Velho Mundo, portador de um 

conhecimento já estabelecido, não permitiu reconhecer, na natureza 

novomundista, aspectos que superassem os modelos utilizados como parâmetros 

comparativos.      

Sobre a captura do animal, não são oferecidos mais detalhes, apenas 

destaca-se a facilidade como são domesticadas: ―tráenlas vivas, bravas a casa e 

en tres o cuatro días andan tan domesticadas‖ (FERNÁNDEZ DE OVIEDO,1996, 
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p. 74). O enfoque dado no SNHI descreve a forma como os indígenas atraem o 

animal por meio da imitação do seu som.  

Ainda dentro da história natural, encontramos alguns quadros que 

refletem a flora novomundista. Nesses quadros é ressaltada, mediante o modus 

operandi oviedino utilizado em outras oportunidades, a utilidade da flora como 

aspecto prioritário para a sua descrição e é feita sua comparação com plantas 

existentes no continente europeu. Por exemplo, o Mamey, cuja árvore recebe o 

mesmo nome, aparece nas duas obras oviedinas, e em ambas o cronista 

estabelece comparações que priorizam uma aproximação com referentes 

encontrados no continente espanhol: ―Son tan grandes como los nogales de 

España [...] mas las ramas no tan desparcidas como nogal [...] la hoja del tamaño 

del nogal [...] mas gruesa que la del nogal‖ (FERNÁNDEZ DE OVIEDO,1959, p. 

259). Ainda nessa proposta de aproximação com o exemplar do referente 

europeu:  

 

[…] la color y la tez de las castañas [...] y así propio que ninguna 
cosa le faltaría para ser las mismas castañas si aquel sabor 
tuviese […] sabe a melocotones y duraznos, o mejor, y huele muy 
bien, y es más espesa esta fruta y de más suave gusto que el 
melocotón. (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1996, p. 204). 

    

Ao observar esse jogo metalinguístico, cuja estratégia aproxima os 

referenciais europeus da realidade encontrada no continente americano, 

percebemos como se fixou a imagem transliteralizada, criando a falsa ideia de 

uma equivalência no sabor, na cor e na utilidade. No entanto, o cronista não 

consegue apagar o referencial da realidade americana e, como forma de 

compensação, ameniza, inferioriza e modaliza o seu discurso descritivo quando 

se refere à matéria americana.     

O utilitário foi um dos principais enfoques atribuídos pelo cronista das 

Índias ao cocuyo, um inseto comparado a princípio a um tipo de luciérnaga [vaga-

lume], dotado de um tamanho superior, conforme destacado no relato. A estrutura 

apresentada em um primeiro momento não provoca grandes expectativas no 

leitor. No entanto, à medida que as comparações começam, o inseto passa a ser 

visto com tons hiperbólicos, como uma fonte de luz intensa: ―los ojos 
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resplandecientes como candelas, en tal manera, que por donde pasa volando 

torna el aire vecino tan claro, como lo suele hacer la lumbre‖ (FERNÁNDEZ DE 

OVIEDO, 1959, p. 85). 

Essa propriedade iluminativa, destacada no decorrer do texto, é 

exaltada de forma extrema por meio de analogias, que funcionam como 

dimensionadores do seu alcance e, ao mesmo tempo, da sua utilidade, como 

pode ser confirmado no trecho a seguir:  

 

si a prima noche, haciendo escuro, traen un cocuyo en la mano, 
todos los que desde lejos le vieren e tuvieren necesidad de 
encender alguna candela, vernán pensando que es outra 
encendida […] resplandece tanto que se vee muy bien leer y 
escrebir una carta […] se sevían destas lumbres los cristianos e 
indios, para no se perder unos de los otros […] E así en el campo 
y en la caza de noche, con estos cocuyos hacen los hombres lo 
que les conviene, sin que el aire o viento recio o agua alguna les 
quite la lumbre ni dejen de ver por dónde van […] para el servicio 
de las casa e cenar de noche a su resplandor sin haber necesidad 
de otra lumbre. (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959, p. 85).  
 

 Com base no explicitado, podemos observar a propriedade utilitária 

do cocuyo desde a iluminação de um espaço para se ler e escrever uma carta 

como para não se perder na escuridão da noite. Assim se instaura, no discurso 

cronístico oviedino, a organização de ideias e propriedades dos exemplares 

descritos com vistas a reafirmar o papel que devem desempenhar as novas 

posses. As demandas advindas da metrópole eram as mais diversas e, diante 

disso, a melhor resposta seria encontrar no compósito natural, abundância e 

diversidade com o intuito de saciar e compensar os interesses de uma 

administração politicamente orientada para a exploração material. Entre os ideais 

de uma ética e o interesse pragmático da exploração das novas terras, o discurso 

de Oviedo parece mesmo querer realçar os inúmeros recursos como madeiras, 

plantas medicinais e minerais. Talvez ao enfatizar o interesse pelo concreto e pelo 

prático na visão da natureza atrairia novos olhares da metrópole sobre a realidade 

apresentada. 

As diferenças encontradas durante o reconhecimento do Novo Mundo 

provocariam um estranhamento e, ao mesmo tempo, serviriam como 
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legitimadoras das investidas do homem europeu, portador de uma herança 

marcadamente medieval, mas aberta à experimentação, apregoada pela Idade 

Moderna. Essas duas concepções serviram no reconhecimento e na 

ressignificação da realidade novomundista apresentada nos relatos oviedinos, 

assim como foram fundamentais para a credibilidade e verossimilhança dos 

acontecimentos narrados. Ainda cabe destacar a importância dos relatos 

intercalados, funcionando como uma ponte entre as duas realidades, de maneira 

a criar zonas de intersecção, capazes de pacificar as posturas e condutas 

aparentemente mais selvagens dos nativos. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

A VOCAÇÃO LITERÁRIA NO PENSAMENTO HISTORIOGRÁFICO DE 

GONZALO FERNÁNDEZ DE OVIEDO Y VALDÉS 

 

 

¡Colón! Su nombre solo despierta en la memoria  
La página más bella del libro de la Historia, 
La empresa más gigante que vieron Tierra y Mar; 
Con naves y soldados de un pueblo de valientes  
Él hizo un mundo solo de mundos diferentes, 
Y vino en estas costas la tierra a completar. 

Juan Antonio Cavestany 

 

O estudo sobre as produções textuais descritivas de viagens ao Novo 

Mundo, cuja função era a de informar ao continente europeu o processo de 

colonização das novas posses, teve, entre outros atrativos, a intenção de 

investigar o imaginário medieval e analisar os relatos e as iconografias referentes 

ao descobrimento da América dos primeiros tempos coloniais. É nessa esteira 

que buscamos examinar em pormenor o imaginário medieval e a sua influência, 

exercida através de imagens, figurações e ideias sobre a cronística das Índias, 

nos escritos historiográficos de Gonzalo Fenández de Oviedo y Valdés. Na 

composição desses escritos encontramos registros fundamentais para a 

compreensão das relações políticas e religiosas entre dois contextos, Velho e 

Novo Mundo, bem como o detalhamento das particularidades vistas e descritas 

sobre as terras do novo continente durante o  período em que o referido cronista 

exerceu suas atividades e publicou suas obras. 

Vale mencionar o caráter híbrido presente nos textos cronísticos 

oviedinos dada a relação entre o discurso medieval e a sua porosidade na 

historiografia e na ficção. Talvez seja devido a esse caráter que, em alguns 

momentos, não seja possível precisar os rastros que pontuam a distinção entre a 

história e a literatura. Contudo, não devemos deixar de mencionar a novidade que 

passou a significar o Novo Mundo naquela oportunidade, da mesma forma como 

também é complexo representar o desconhecido. Sendo assim, como reconhecer 



107 
 

 

os limites da imaginação e da realidade? Embora esta observação já tenha sido 

destacada em outras oportunidades durante o nosso estudo, retomamos essa 

reflexão em função da sua pertinência para a circunstância, posto que na próxima 

seção tentamos elucidar o tratamento dado à literatura na cronística de Gonzalo 

Fernández de Oviedo y Valdés. 

 

 

3.1 ASPECTOS LITERÁRIOS NA CRONÍSTICA OVIEDINA 

        

 

Pupo-Walker, em seu estudo sobre a vocação literária do pensamento 

histórico na América, propõe um estudo mais criterioso dos textos historiográficos 

e da prosa de ficção, englobando o período dos séculos XVI ao XIX: 

 

Me detengo, pues, ante el discurso larvado por la intuición creativa 
a sabiendas de que los textos que obedecen al impulso 
imaginativo son materia volátil y a veces irreductible. Pero, si 
insisto en ello, es porque en esos fragmentos perviven, con toda 
claridad, estadios elementales de interpretación cultural y de la 
actividad literaria; además, en ellos están inscritas formas 
primigenias del pensamiento americano que el inventario a secas 
nunca elucidará (1982, p. 17).  

         

Diante desse olhar, reafirma-se a defesa da ideia de que o cronista 

novomundista, em seus relatos, lançou mão de artifícios literários em diversas 

oportunidades, a fim de garantir a fluidez descritiva, de exaltar, com tom 

promocional, as conquistas e as dificuldades enfrentadas, mas, sem perder de 

vista a produção de um texto informativo e descritivo, cuja aceitação fosse 

reforçada com a sua fiabilidade. Essa atitude revela duas situações: a primeira, 

uma tensão entre as concepções literária e histórica, dificultando dessa forma 

precisar os limites entre as duas frentes. 

A outra diz respeito ao alcance vislumbrado pelo autor, indo muito além 

do compromisso meramente descritivo das realidades culturais vistas, por meio 

da presença de indícios e artifícios utilizados nas crônicas. Estas, ao mesmo 
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tempo em que retratam a realidade nos quadros descritivos, também hospedam 

no seu fazer narrativo – na sua tessitura textual – traços culturais e políticos, 

aliados aos propósitos do seu autor no momento em que esse representante da 

cultura do Velho Continente se coloca diante da realidade novomundista 

encontrada e na busca  por assimilá-la. 

Os autores dos informes sobre o descobrimento e, consequentemente, 

os processos desencadeados a partir dele, ocuparam  lugar privilegiado que 

favoreceu o uso de uma retórica inventiva, a qual foi base para as reflexões de 

O‘Gorman: 

 

[...] el concepto de fundamental de esta manera de entender la 
historia era el de ―invención‖, porque el de ―creación‖, que supone 
producir algo ex nihilo, sólo tiene sentido dentro del ámbito de la fé 
religiosa. Así fue como llegué a sospechar que la clave para 
resolver el problema de la aparición histórica de América estaba 
en considerar ese suceso como el resultado de una invención del 
pensamiento occidental y no ya como el de un descubrimiento 
meramente físico, realizado, además, por casualidad (2006, p. 
14).  

        

Esse processo inventivo, enfatizado por O‘Gorman, foi o responsável, 

precipuamente, pela aproximação e assimilação do compósito natural americano, 

assim como serviu para definir as bases em que foi construído o vínculo entre 

dois universos: o assimilador e o assimilado. Desta feita, os referenciais europeus 

serviram como fonte, de onde eram retirados os modelos com o propósito da 

transliteração de imagens, tendo por objetivo a mediação e a naturalização das 

Novas Índias.  

 

El descubrimiento de América significó un enorme 
trasvasijamiento del imaginario europeo en la nuevas tierras 
descubiertas. Los mitos, las leyendas, el mundo teratológico, las 
quimeras, todo va a adquirir carta de ciudadanía en América, y 
todo va a ser buscado allí con ahínco por los rastreadores de 
fortuna y los cazadores de sueños (ROJAS MIX, 1993, p. 125). 
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Com base nessa ideia, o continente americano, cenário auspicioso por 

tantas revelações e portentos – herdados dos esquemas europeus –, registrado e 

destacado por diversos cronistas, funcionou como espaço adequado para plasmar 

o desenvolvimento das gestas heroicas. Nelas, a figura do colonizador assumiu 

um papel de desbravador com tons épicos, já que a natureza e a realidade 

apresentadas pelas plagas remotas não facilitariam o seu reconhecimento e 

exploração. 

As dificuldades somente tornariam a conquista mais edificante e o seu 

protagonista merecedor de gloriosas celebrações pelas vitórias alcançadas 

durante as batalhas empreendidas contra a resistência e a selvageria do gentio. 

Esses acontecimentos nem sempre estavam marcados por batalhas sanguinárias, 

mas sim por condutas e atitudes dos representantes da coroa que reforçavam 

comportamentos ideais frente à natureza instintiva e belicosa que dominava os 

indígenas.  

Em algumas passagens do livro XXV, cujo desenvolvimento gira em 

torno dos enfrentamentos entre indígenas e  espanhóis, Oviedo ressalta a 

violência das batalhas e de certas decisões que levaram a essas tensões, 

tentando mostrar como poderia ter sido diferente caso as iniciativas 

considerassem soluções para ambos personagens. Diante desse contexto, 

Oviedo se apresenta responsável por medidas pensadas e acompanhadas de 

atitudes justas para os envolvidos nos conflitos. 

  

En toda aquella jurisdicción hice una buena cuadrilla de esclavos 
e negros para sacar oro de las minas. Concerté todas las 
diferencias que puede entre los vecinos sobre sus debdas, y en 
algunas puese de mi casa más que palabra por concertar e avenir 
las partes. Hice muchas cosas ordenanzas y estatutos para pro e 
utilidad de la república […] 
Proveí una carabela mía de gente e vituallas, e bien armadas de 
paz e de guerra, y enviéla a la parte de Levante, a los caribes de 
Cartagena e isla de Codego e otras partes; e sin me ayudar el Rey 
ni otras personas, sino a mi costa propia, di principio a los 
rescates con los indios bravos, e a la pacificación dellos, no 
porque yo fuí el primero rescatador que aquesto comenzó, porque, 
como en otras partes he dicho, el capitán Cristóbal Guerra, e Joan 
de la Cosa, Bastidas, Joan de Ledesma, Hojeda e otros muchos 
habían antes corrido todo aquello, e los más de ésos, so color de 
rescates, robando e alterando. Pero lo que yo hcie fué recatar, 
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pacificando e amansando lo alterado; e rescaté e hobe en pocos 
meses más de siete mill pesos de oro. […] más de cincuenta mill 
pesos de oro, de paz e sin riesgo, ni matar ni enojar a indio […]. 
(FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959, p. 266, II).   

 

O narrador se qualifica, em várias circunstâncias, como homem justo e 

digno de atitudes nunca antes vistas, representando modelos a ser repetidos 

pelos seus compatriotas, ao lado de interesses que priorizam o bem da  

coletividade. Desta forma, Oviedo coloca-se numa posição diferenciada dos 

outros cronistas, mesmo que a prática revelada não seja tão incomum dentro da 

cronística novomundista. 

Nessa direção, os representantes do Velho Continente aparentemente 

se colocavam numa condição ideal, modelos a seguir na administração das 

colônias, revestidos de generosidade e de compromisso com a coroa, de bravura, 

de lealdade e de envolvimento com a causa abençoada pela Santa Igreja e com a 

expansão e evangelização das novas terras. 

Oviedo não fugiu à essa regra. Preservou esse esquema, sempre 

muito atento aos ditames políticos da coroa e aos dogmas religiosos da Igreja, 

certo de que assim obteria a sua recompensa e o seu reconhecimento como um 

dos principais atores do processo colonizador. A grande maioria dos proêmios 

encontrados na sua HGNI se organiza com vistas a dimensionar os feitos 

protagonizados pelos agentes colonizadores, durante as diversas expedições e 

batalhas descritas na sua obra cronística. É lançando luz sobre esses 

acontecimentos que o cronista espanhol descreve o encontro das duas culturas e, 

ao mesmo tempo, mescla a gesta espanhola com as batalhas épicas do mundo 

clássico, convergindo em um só discurso. 

 
Estas palabras de Alejandre muestran la envidia que hobo de 
haber tenido Aquiles tan alto escriptor para sua hitoria, e que é 
para la suya no tenía tal cronista: porque en la verdad, el estilo y 
elocuencia del auctor de una foamosa historia, mucho la 
engrandesce e sublima por el ornamento de su graciosa pluma e 
sabio proceder, o mucho le quita e disminuye del proprio valor 
cuando en el tal escriptor no hay la habilidad que se requiere en 
cosas grandes. 
Esto falta aquí por cierto, e yo confieso que por tantas e tales e 
tan diversas materias como son de las que yo aquí tracto, fuera 
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necesario otro ingenio que el mío; pero en confianza desta verdad 
a que voy arrimado, espero, si yo no basto a tanto ilustrar mi obra, 
como las que otros grandes varones escribieron, hasta para mi 
consuelo e a la satisfación de quien lee, que la auctoridad que 
acullá se da a Homero, era supliendo él la materia, e que aquí 
súpla la materia al defecto de mi pluma e ingenio, para que no 
deje de parescer bien a los que vieren estas historias. 
(FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959, p. 363, III).    

 

O cronista espanhol abre o proêmio do livro XXXI destacando a 

importância da figura de Homero como narrador tão significativo na história, para 

pôr em evidência os feitos heroicos de Aquiles. Nessa mesma oportunidade, 

reforça seus argumentos trazendo um fragmento de um dos sonetos de Petrarca 

para enfatizar a inveja sentida por Alejandre Magno em não encontrar alguém tão 

engenhoso para cantar a sua gesta. Cabe aqui destacar que Oviedo cogita um 

discurso que induz, em um primeiro momento, o leitor a duvidar da sua 

capacidade como narrador diante de tamanha proeza, já que denota o seu 

desafio e afirma não ser suficientemente bom para essa façanha. 

Somada a essa ideia, o cronista dimensiona a matéria novomundista 

colocando-a, segundo ele, em um nível de abrangência superior à narrada por 

Homero, uma vez que a matéria vista no Novo Mundo tem maior diversidade e 

alcance. Na verdade, esse referencial clássico utilizado pelo cronista madrilenho, 

ao aproximar as duas realidades, busca exaltar a condição de Oviedo como 

narrador e a matéria narrada. 

Mais adiante, nesse mesmo proêmio, o cronista espanhol assume um 

novo tom para o alcance da sua empresa. Oviedo atenua um mito da cultura 

clássica e sobrepõe a ele o trajeto encabeçado pelos espanhóis em direção às 

Índias como de maior valor e mais representativo devido o percurso entre a 

Espanha e as Novas Índias ser longo, dificultoso, perigoso e custoso, mais do que 

ir da Grécia à Frígia ou de Troia à Itália. 

 

[…] me parecen cosa ridícula las grandes peregrinaciones de la 
navegación que de aquellos griegos se escriben por grand cosa, 
así como ir de Grecia a Frigia e Troya, y como venir Eneas de 
Troya a Italia, e como eso que Ulixes se enearesce que anduvo 
vagando, en tanto que la casta Penélope, con su tela, le atendía 
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diez años, tejiendo de día e deshaciendo de noche, por no tomar 
otro marido, como la importunaban; y ella daba por su excusa, que 
acabada la tela, le tomaría, e así dilató las segundas bodas, e las 
excusó como buena, hasta que vino su marido. Todo lo que Ulixes 
navego em su vida, es mucho menos que venir desde España a 
nuestras Indias; e por luengo e dificultoso e peligroso e costoso 
que es este camino […]. (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959, p. 
353, III).     

  

Com isso, o autor abandona a posição de incapaz de narrar os feitos, 

como destacou inicialmente no proêmio, passando a uma postura convicta do seu 

protagonista, inclusive, pondo em risco, a importância atribuída a Ulisses e suas 

aventuras, uma vez que não seriam tão representativas diante das gestas 

cantadas por Oviedo.   

Assim, atribuindo aos espanhóis características que ora exaltavam a 

grandiosidade das novas conquistas, ora destacavam a coragem deles nessa 

empresa, Oviedo erige um monumento com tons épicos com a intenção de 

traduzir a imponência do novo império. Para isso, não economizou recursos 

durante a elaboração descritiva dos seus relatos, visando o convencimento do 

seu leitor sobre a relevância das experiências, vividas e vistas, nas terras 

novomundistas.                                  

Um dos estudos extremamente representativos sobre o alcance e o 

impacto dos feitos presentes na escrita da HGNI, surge como produto da 

pesquisa de Leonidas Emilfork (1982, p. 23). Em sua análise o pesquisador 

percebe, na tessitura textual da obra cronística monumental oviedina, duas 

dinâmicas que se completam: a escrita dos feitos e a escrita do reconhecimento, 

cuja síntese reside numa temática dando sentido à outra. 

Considerando essa proposta do pesquisador chileno, podemos 

compreender uma das formas utilizada por Oviedo com vistas a dar dinamicidade 

ao seu escrito. Por inserir-se num contexto cronístico, fortemente determinado por 

construções idealizadas e imaginárias, recorrentes na representação de muitos 

aspectos da realidade americana, Oviedo opta por uma divisão em três temáticas 

assim apresentadas: nos capítulos iniciais são descritas as expedições 

protagonizadas pelo navegador Colombo na chegada ao Novo Mundo, trajeto 
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descritivo que alcança o livro IV. Daí em diante, a obra segue duas direções: uma 

pautada na natureza. Nesse sentido, estará em consonância com a temática da 

história natural desenvolvida no SNHI. A outra temática caminhará juntamente, 

em alguns momentos, com o reconhecimento das particularidades da geografia 

do ambiente, em outros com a descrição da empresa bélica encampada pelos 

espanhóis, através do detalhamento dos episódios heroicos e bélicos 

protagonizados pelos representantes do Velho Mundo. 

O recurso discutido por Emilfork, considerado pertinente para o nosso 

propósito investigativo, está relacionado à escrita dos feitos, ao passo que, para 

ele, estudioso da obra de Oviedo, os acontecimentos revelam os caminhos 

constituídos na informação em função de cada passo dado, cada descoberta e 

cada achado, indo além do escrito. Nosso propósito se pauta na forma como 

esses episódios foram construídos na organização textual dos relatos oviedinos e 

se imbrincam por um caminho literário. Na parte final do seu ensaio, Emilfork 

(1982) reforça a imprecisão dessa fronteira e ao mesmo tempo reforça a 

importância dos achados para a reformulação de conceitos, com vistas a explicar 

e compreender a nova realidade que se abria após o encontro com o Novo 

Mundo. Desta feita, o pesquisador chileno privilegia a vertente historiográfica, 

uma vez que acredita na orientação da escrita oviedina pautada na realidade, 

sem grandes investidas de recursos imaginativos.   

Com maior ou menor carga literária, Oviedo se pauta em figurações, 

pelas quais direciona o sujeito narrador, com vistas ao projeto da conquista e da 

colonização. Concomitantemente, é esse narrador que não se contém em apenas 

descrever os fatos. Ele os ilustra com desenhos e com situações em que prioriza 

as influências clássicas e medievais.  

Damos por certo o raciocínio de que o discurso de Oviedo se perfaz 

pelo tratamento dado, pelo cronista, à literatura e à historiografia. No entanto a 

aplicação desses esquemas passou a integrar o relato oviedino logo nos capítulos 

iniciais da HGNI, da mesma forma como estão presentes no esquema narrativo 

utilizado pelo cronista espanhol na estruturação de todo o seu informe.  
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Como um dos exemplos da aplicação desses artifícios na tessitura 

discursiva oviedina, podemos citar as comparações promovidas pelo cronista ao 

equivaler os seus propósitos documentais aos das autoridades da antiguidade e 

da Idade Media. Esta iniciativa será uma constante no decorrer de toda a sua 

obra cronística, iniciando com a emulação da obra de Plínio, o velho e de 

asseverações de Isidoro de Sevilla, bem com integrando autoridades da nobreza 

e personagens notórios. 

Esta estratégia vai além do recurso legitimador auctoritas, herdado da 

tradição, pois se percebe a busca, por parte do cronista, pela equivalência em 

narrar grandes feitos. Para Oviedo, o continente americano deveria ser cantado e 

exaltado, já que as dimensões do império espanhol ganharam novas dimensões 

dado ao novo achado, a ponto de igualar ou superar o império romano de outrora. 

A superação protagonizada por Oviedo surge como resposta a uma espécie de 

contraponto elaborado sobre as definições atestadas pelos grandes nomes em 

momentos anteriores na história. 

É nesse sentido que Fonseca (2011, p. 36) comenta sobre uma 

extensa tradição livresca e cultural, representada por nomes como Heródoto (ca. 

485-420 a.C.), Aristóteles (385-420 a.C.)  e Plínio, o velho (23-79), que serviu 

para fornecer a ideia de autoridade. Assim define Fonseca:  

 

talvez o conceito mais adequado para definir, de um só lance, 
toda a postura intelectual e filosófica da Idade Média, encontrar-
se-ia expresso na ideia de autoridade. No campo da literatura, 
quer religiosa ou secular, o que abonava era o seu caráter erudito 
respaldado em fontes de consumada autoridade do mundo antigo, 
quando os seus auctorers pagãos faziam-se presentes mesmo em 
obras patrísticas de caráter doutrinário. (2011, p. 36). 

 

  
Essa autoridade funcionava como uma base de sustentação, mas no 

tempo em que viveu Oviedo essa base seria superada. O historiador das Índias 

interrogava premissas que outrora foram inquestionáveis, no interior de um 

esquema classificado por Martínez (2010, p. 238) como sistema de contradição. 

Para isso, dentro dos seus escritos cronísticos inseria relatos intercalados a fim 

de contextualizar a sua postura, ou seja, esses episódios descritos ajudavam ao 
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narrador na reformulação dos modelos ancorados nas autoridades antigas e 

medievais. 

Segundo a pesquisadora, o novo momento vivido na Idade Moderna 

não permitia mais um controle tão preciso, sobre questões que mais tarde 

reformulariam o desenvolvimento da ciência. Nessa direção, as autoridades não 

respondiam totalmente às novas demandas. Sendo assim, a postura 

reformuladora encontrava no uso desses relatos uma espécie de naturalizadora, 

pois não representava uma radical contradição, muito pelo contrário, amenizava e 

encobria com tons de sutileza as oposições, e ainda apresentava outros caminhos 

possíveis para a reflexão. 

Nesse sentido, a postura do cronista utilizava a experiência como base 

para suas reformulações, e ao mesmo tempo a colocava como uma oportunidade 

de revelação e comprovação do conhecimento. Oviedo ao descrever as perlas no 

capítulo VIII do livro XVIII, apresenta em um primeiro momento as informações 

registradas pelas autoridades antigas, destacando tamanho e algumas das 

particularidades sobre as origens das perlas.  

 

Dice Isidoro que las perlas se llaman uniones, porque se halla una 
e nunca dos o más juntas, y con esto se conforma el Alberto 
Magno en su tratado  De proprietatius rerum, y ambos auctores 
tienen que se engendran del rocío en cierto tiempo del año, e 
otras cosas dicen que el curioso desta materia podrá ver, si 
quisiere en sus tractados. Pero muy más largamente lo escribe 
Plinio[…]. (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959, p. 203).     

  

Após o reconhecimento de uma série de informações reconhecidas nas 

autoridades, o cronista contra argumenta descrevendo alguns exemplares com 

diferentes características, confirmando o seu detalhamento por meio do seu 

testemunho e experiência. Na parte final desse capítulo, o narrador não 

desautoriza Plínio e, ao mesmo tempo, preserva a sua contribuição. 

 

Y también podría ser que en estas partes se formasen e criasen 
de una manera, y en el Oriente e donde dicen Plinio e otros 
auctores que las hay, se engendrasen de otra forma, o por el rocío 



116 
 

 

que ellos dicen; porque natura en algunas partes hace en 
diferentes modos sus operaciones en un mismo género de 
criaturas (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959, p. 203).  

         

Essa atitude tem o propósito de destacar a sua reformulação, haja vista 

as comprovações feitas pelas observações e interações vividas em terras 

novomundistas pelo cronista madrilenho. Assim, a ampliação e reconsideração de 

conceitos herdados e estabelecidos no lastro da tradição serviriam como 

instrumentos de projeção e, ao mesmo tempo, legitimariam a incorporação do 

nome do veedor na história, desencadeando o reconhecimento e a fama 

objetivados pelo primeiro cronista das Índias. 

Segundo Aracil Varón (2009, p. 17), a visão que permeia toda obra 

cronística de Oviedo está pautada numa proposta triunfalista, fator que justificaria 

a ideia de um pretenso reconhecimento almejado pelo cronista. Embora grande 

parte da discussão desta autora gire em torno das cartas de relación enviada por 

Cortés, a postura narrativa oviedina pode ser explicada em termos muito 

próximos. Basta que consideremos alguns aspectos fundamentais, como a 

grande comunicação entre as produções cronísticas, resultando na influência 

entre os textos que relatavam a realidade do Novo Mundo, assim como a 

caracterização da imagem construída do autor dos relatos no interior dos textos. 

Quanto à comunicação entre os registros documentais do 

descobrimento e da colonização, podemos destacar como os documentos 

produzidos por soldados, cronistas e outros relatores, com vistas a descrever o 

espaço encontrado, serviram para a confirmação e a produção dos informes 

oficiais. Desta feita, podemos confirmar este argumento ao reconhecer posturas e 

informações que, independemente do critério de verdade utilizado, fica 

comprovado na recorrência desses sucessos. 

Em algumas situações particulares, esses relatos foram modelos 

reproduzidos por autores que nunca estiveram nas terras detalhadas em seus 

escritos. Essa atitude foi utilizada como pretexto por Oviedo com o propósito de 

destacar a sua produção cronística, dado a sua vivência nessas terras.   
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Con grand dificultad se pueden ilustrar o poner en perfición las 
cosas que son fechas por hombres sin experiencia, o que sin 
tener visto o bien considerado e aprendido su oficio, se ponen a 
enseñar, cualquier artificio que sea, lo que no ha visto […] Yo 
estoy maravillado cómo algunas personas se han puesto a escribir 
las cosas de acá dende Europa (cuyos nombres es mejor que se 
callen que no que se digan), pues hablan a tiento en los no ven ni 
pueden entender sin su presencia, e informados de quien no 
conoscen, pues que aunque estando en esta tierra, conviene, en 
lo que hombre no ve, aunque cerca de aquí acaezca o haya lo 
que dice, conocer al que habla en otras provincias, e saber qué 
personas es, porque sus palabras se aceptaen e tomen por burlas 
o veras. (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959, p. 267, IV). 

  

O cronista espanhol como forma de ressaltar a sua experiência e a 

veracidade de seus relatos, utiliza como referencial a produção de escritos 

elaborados a distância, apenas com base em textos enviados pelos informantes e 

obras de autores clássicos. Entre os exemplos que podemos apontar, aparece a 

figura de Pedro Mártir de Angleria, cuja produção acontece dentro dos moldes 

criticados por Oviedo, alcançando o seu reconhecimento principalmente pelo uso 

de fórmulas de autores clássicos e pelo exame, em terras europeias, dos diversos 

documentos produzidos sobre a realidade americana. 

 

Quieren algunos decir (y aun el cronista Pedro Mártir así lo 
escribe), que aquesta fructa e árboles son mirabolanos, y éstos 
son a los que él da este nombre en sus Décadas. Pero como él 
nunca los vido, ni los comió, ni pasó a estas partes, así se 
engañaron los que tales cosas le dieron a entender. 
(FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959,  p. 250, II).  

 

Neste fragmento retirado do capítulo II do livro VIII, no qual Oviedo 

descreve a árvore e o fruto hobo4 destaca o engano cometido por Angleria ao 

afirmar que essa fruta na verdade eram ‗mirabolanos‘. O cronista madrilenho 

poderia simplesmente se opor à descrição de Angleria, justificando a sua 

distância como um dos grandes problemas na elaboração do seu discurso, no 

                                                 
4
  Fruto hobo é uma espécie de ameixa no seu aspecto, mas com muitas funcionalidades conforme 

descreve Oviedo. 
 



118 
 

 

entanto, Oviedo projeta um esquema mais elaborado, utilizando inclusive o 

recurso do relato intercalado. 

Após o fragmento em que faz alusão ao autor das Décadas, o seu 

discurso recupera autoridades da medicina que visitaram as terras do Novo 

Mundo: ―así como el licenciado Becerra, y el doctor Micer Codro, veneciano, y el 

licenciado Barreda, y el doctor Rodrigo Navarro, y el doctor Sepúlveda, el 

licenciado Burgos, el licenciado Formicedo [...] e otros doctos varones en la 

medicina‖. (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959,  p. 250, II). 

A princípio o uso desses nomes funciona como legitimador do discurso 

oviedino na sua argumentação, visto que a experiência e a formação deles 

atestariam as suas decisões. Contrariamente ao esforço de legitimação, o 

cronista parece se desobrigar de responsabilidades sobre essa discussão ao 

asseverar que ―Mas esta disputación se quede para lós médicos‖ (FERNÁNDEZ 

DE OVIEDO, 1959,  p. 250, II), contudo o seu discurso, posteriormente, 

desqualificará o trabalho dos médicos, haja vista o resultado pouco representativo 

dos acertos quando comparado ao enorme número das tentativas, ocasionando 

na grande maioria das vezes mortes. 

 

No será este el mayor daño de la medicina, ni la postrera mentira 
de las que debajo de su bandera militen; porque em estas cosas 
de la medicina, pasan grandes inadvertencias y más peligrosas 
que en arte alguna de cuantas los hombres ejercitan; e hasta que 
un médico acierta a curar, hace más excesos que ha leído 
renglones en su oficio ni en otros, y es el daño siempre a costa de 
vidas ajenas. (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959,  p. 250, II).       

 

Oviedo, ao destacar a distância e a leitura de documentos como base 

para a produção de Angleria, projeta a autenticidade da cronística oviedina. 

Assim, quando desautoriza a opinião da medicina, uma vez que os investimentos 

e os danos são muito superiores aos acertos, encontra mais um argumento para 

reforçar a sua autoridade como representante da verdade. 

As bases para o amparo do discurso oviedino vão além, pois o autor 

lança mão do relato intercalado como um dos recursos, segundo Pupo-Walker 
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(1982, p. 25), que superam o apenas documental. Em outras palavras, o cronista 

utiliza os acontecimentos com o intuito de alcançar um maior efeito expressivo e 

de convencimento do texto. 

 

 [...]que cuando en el campo no se halla agua, por la cual falta 
acaesce morir los hombres de sed (como quier que el agua es tan 
principal parte de la sustentación de la vida), si horiere destos 
árboles, ceven en las raíces dellos, e cortando un tronco de la 
raíz, e aquel ponendo en la boca, y por el otro extremo o cao de 
tal raigón teniéndolo alto, levantado con el puño, él dará tanta 
agua, que baste a quitar trabajo a cualquier sediento, porque 
luego gotea, e desde a poco espacio, a chorro cae el hilo del agua 
de tal raíz. (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959,  p. 250, II). 

 

Oviedo após concluir a sua exposição sobre os erros e acertos dos 

médicos, inicia a sua fala com uma frase a ser vista, no mínimo, como afirmativa: 

―Podráse con verdad decir deste árbol otra propriedad vista y experimentada cada 

dia que lo quisieren hacer o la necesidad ló que permita‖ (FERNÁNDEZ DE 

OVIEDO, 1959,  p. 250, II). Desta maneira, o autor coloca-se como uma 

autoridade em função da sua condição testemunhal. O relato apresentado além 

de legitimador do discurso, também revela a mentalidade que se orquestrava na 

Idade Moderna e serve como uma das marcas, que ao ser interpretada explica o 

contexto em que ocorreu a sua produção. 

Feitas algumas considerações sobre os possíveis diálogos entre os 

relatos, lançamos luz sobre outro aspecto, presente nos registros documentais, 

que tem entre seus propósitos a integração das novas terras ao império espanhol, 

mas, ao mesmo tempo, vislumbra a fama e o reconhecimento do narrador. Essa 

postura, comum a todos os cronistas e seus colaboradores, emergiu na 

organização dos relatos como ―una nueva forma de presencia del autor en su 

texto, una imagen idealizada del conquistador y su proyecto que lo configuro 

como modelo literário muy pronto asimiliado, rescrito, reelaborado (y también 

refutado) por otros cronistas‖ (VARÓN, 2009, p.18). Com isso, devemos entender 

que no momento em que Oviedo critica aqueles que escrevem sem nunca haver 

estado nas Índias, também destaca o seu protagonista e sua coragem ao cumprir 

a missão de cronista oficial enfrentando as agruras das terras americanas. 
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A presença desse autor nos informes documentais foi o primeiro passo 

para a construção da figura heroica, uma vez que foram mencionadas as 

dificuldades enfrentadas pelo autor da crônica durante a sua vida. Aproveita para 

ressaltar e comparar com aquelas dificuldades encontradas nas terras por ele 

vistas e os caminhos para a superação desses entraves. Esses episódios 

serviram, dessa maneira, como apoio para a projeção dos seus feitos e do seu 

nome. 

No estudo introdutório escrito para HGNI por Tudela (1959), 

encontramos uma passagem que revela uma das posturas assumidas pelo 

cronista espanhol, entre alguns dos recursos utilizados na configuração da 

imagem do narrador apresentada ao leitor da obra. 

 

A la comprobación, hoy posible, de las hábiles medias falsías con 
que el se refiere en su Historia a aquellos sucesos, ocultando la 
participación que en ellos le cupo, nada menos que como tenedor 
y lucrador del hierro de los esclavos. (1959, p. LVI, I).   

 

Este fragmento retrata a postura assumida pelo veedor, ao ocultar 

atitudes condenáveis que pudessem comprometer a sua imagem. Dessa forma 

ele recorre ao recurso elíptico, cujo uso era muito comum nas historiografias do 

descobrimento (PUPO-WALKER, 1982, p. 112). Esse procedimento era a forma 

encontrada pelo historiador como estratégia para garantir a fama ou a 

condenação. A sua ação consistia na modificação ou omissão de determinado 

acontecimento como forma de preservação de um modelo. 

Segundo Avalle-Arce (1964, p.192), a historiografia, naquele momento, 

tinha uma finalidade ética e exemplar, herdada de épocas anteriores, cuja visão 

norteava as ações políticas dos representantes do Velho Mundo. A conquista das 

Índias significou a expansão geográfica do Império de Carlos V e, ao mesmo 

tempo, do Império religioso cristão. Nesse sentido, as ações protagonizadas pelos 

espanhóis serviram como mediadoras da providência divina no projeto de 

conversão do gentio e de cristianização no Novo Mundo. 
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Sendo assim, Oviedo oculta o seu envolvimento com a exploração dos 

nativos e o lucro ilegal obtido em função da extração de metais preciosos, como 

atesta Tudela na introdução da HGNI. Com isso, o cronista, ao calar os fatos, visa 

garantir o seu reconhecimento, a fama e a consagração do seu nome na história 

da conquista novomundista. 

Em outra passagem o alcance da supressão é muito maior, devido a 

explicação apresentada para as origens das Índias, cuja argumentação usada 

pelo cronista madrilenho está associada às autoridades antigas. Para isso, cita 

nomes como Aristóteles, Thephilus de Ferrariis, Eusebio e Isidoro de Sevilla, 

numa tentiva de justificar e legitimar a chegada de Colombo nas terras que já 

pertenciam por direito à Espanha. 

 

[...] yo tengo estas Indias por aquellas famosas islas Hespérides, 
así llamadas del duodécimo rey de España, dicho Hespero. Y para 
que aquesto se entienda e pruebe con bastantes autoridades, es 
de que la costumbre de los títulos o nombres que los antiguos 
dabas a los reinos e provincias procedieron después de la división 
de las lenguas e la fundación de la torre de Babilonia. 
(FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959, p. 17, II).    

 

Essa atitude apresenta o uso do recurso elíptico, com um propósito 

diferente do anterior, haja vista que a ideia, nesse momento, é eclipsar a 

conquista de Colombo, diminuindo ou até mesmo anulando o seu achado. Para 

isso, recorre a diversas fontes que traduzem muito bem o lastro da tradição. Essa 

atitude evitaria a concessão dos privilégios ao navegador e aos seus 

descendentes, uma vez que, em virtude do achado receberiam cargos 

importantes, bem como um montante em dinheiro e ouro como forma de 

recompensa. Ainda somado a isso, não podemos deixar de destacar a fama e a 

entrada de Colombo para a história.  

O cronista, ainda não contente com a defesa do seu ponto de vista, 

retoma a discussão no livro XXX, fazendo uso, ao mesmo tempo, de duas frentes 

argumentativas. Na primeira frente, Oviedo destaca a importância do seu 

protagonismo como narrador testemunho, apoiando-se na discussão sobre a 
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versão apresentada na obra Cosas memorables de España de Lucio Marineo. 

Trata-se do episódio em que foi encontrada uma moeda, com nome e imagem de 

César Augusto, durante as explorações das minas de ouro. Logo após essa 

moeda foi enviada ao Sumo Pontífice. 

Com esse achado, Marineo passa a defender que os romanos haviam 

sido os primeiros a chegar às Índias. Nessa mesma direção, na segunda frente, 

Oviedo aproveita essa passagem para reforçar a sua ideia sobre o direito histórico 

que a Espanha tinha em função do décimo segundo rei espanhol. Feito o 

reconhecimento de alguns dos artifícios utilizados durante o processo narrativo, 

destacamos a representação de Oviedo construída em algumas partes da obra. 

Nesse episódio, o veedor das Índias assume dois postos, o de historiador e  o de 

personagem da cronística. 

O desenvolvimento da passagem escolhida apresenta inicialmente uma 

descrição dos procedimentos adotados por algumas autoridades espanholas nas 

terras novomundistas. Nesse sucesso, o cronista enfatiza o envolvimento desses 

representantes oficiais com o desvio de recursos e a má administração. Após 

arrolar esses fatos, o narrador insere, no discurso descritivo, fragmentos 

carregados com informações e acontecimentos que induzem o leitor à projeção 

de uma imagem de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. Entre os 

acontecimentos selecionados para corroborar esta ideia aparece 

 

Desde a dos meses después que llegué al Darién, me llevó Dios 
uno de mis hijos, en edad de ocho años, e junto con este pesar, lo 
que sentí de la muerte e falta del gobernador Lope de Sosa, 
muchas veces estuve determinado de me tornar en la mesma nao 
que fui [...]. (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959, p. 261, III). 
[...] enterré a mi mujer, que había diez días que estaba enferma. E 
con el dolor de pérdida tan triste para mí, transportando e fuera de 
sentido, viendo muerta a mi mujer, que yo amaba más que a mí, 
estuve para perder el seso[...]. (1959, p. 264, III).   

 

  Assim, conforme o autor, esses acontecimentos foram um convite 

para o retorno, no entanto, o seu compromisso com as ordens do Imperador e as 

suas funções forçaram a sua permanência. Entendemos, a partir dessa postura, 

que apesar das mortes de seu filho e da sua esposa, o compromisso e obediência 
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incondicional caracterizam um comportamento digno de ser admirado, bem como 

a defesa da postura cristã quanto ao matrimônio, pois não vislumbra repetir a 

postura promíscua de alguns dos seus compatriotas. Mais adiante, o narrador faz 

alusão à outra situação que reforça esse quadro.  

 

[...]los cuales todos yo negocié, aunque de todos ellos ni hobo las 
gracias, ni aun me pagaron los derechos del despacho de las 
provisiones. Lo cual yo hice e procuré, así por los honrar, como 
principalmente porque era servicio de Dios y del Rey[...]. (1959, p. 
262, III). 

     

A postura do administrador e representante da coroa, como defensor 

dos interesses de Deus e do Rei, é constantemente reafirmada durante os relatos. 

A lista de justificativas para seus propósitos é ampliada com a inclusão de um 

interesse que estaria sobreposto aos seus interesses particulares. 

 

E otras mercedes e franquezas llevé para la tierra e pobladores 
della, que generalmente a todos fueron útiles e provechosas, e a 
mí solo dañosas; porque, demás de no me haber dado nadie, para 
gratificación de mi trabajo e gastos, un real ni valor dél, aunque, 
como en otras partes he dicho, fui a Flandes, e gasté de mi 
hacienda la mayor parte, buscando el remedio de aquella tierra, 
como todo lo que yo hice era a propósito de la comunidad y de 
todos, ningún particular me lo agradeció [...]. (1959, p. 262, III). 

  

Conforme o autor configura o cenário, as dificuldades de Oviedo, nas 

terras novomundistas, estão relacionadas às escolhas que foi obrigado a fazer, 

priorizando o bem da coletividade. Um bom exemplo pode ser constatado, quando 

ao arcar com as despesas do envio das provisões e atendendo às demandas da 

população, que conforme as palavras do autor, somente resultaram em prejuízos 

econômicos, haja vista ninguém reconhecer ou restituir os gastos com essas 

iniciativas. 

Nessa mesma direção, com o intuito de atender aos interesses da 

coletividade, sem denotar importância para os desafetos que porventura surgiram 

em função das decisões tomadas, Oviedo coloca-se como um representante 

incansável na busca pela justiça. Em uma das oportunidades, o cronista arrola um 
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conjunto de medidas com vistas a corrigir posturas e orientar comportamentos 

adequados na colônia. 

 

Luego me puse con la vara de la justicia en castigar los pecados 
públicos [...] no consentí que se pasase carne los sábados, como 
hasta estonces lo hacían y la comían [...] no tuviese manceba 
pública [...] quité los juegos e hice quemar públicamente en la 
plaza todos los naipes que había en el pueble [...] castigué la 
blasfemia [...] a un escribano tirano que robaba aquel pueblo, 
condenéle [...] E así hice otras cosas, en que yo pensaba que 
servía a Dios y al Rey, e que eran en pro e utilidad del común[...]. 
(1959, p. 265, III).  

 

Estas considerações induzem a uma reflexão em torno das 

características heroicas projetadas na figura do cronista-personagem, seja na 

condição somente de relator da realidade transliteralizada na cronística oviedina, 

seja na figura do narrador-personagem evidenciado em alguns dos episódios 

registrados na sua obra historiográfica do descobrimento. Ambos visam, mediante 

esses artifícios, dimensionar o discurso cronístico com vistas a equipará-lo às 

narrativas épicas consagradas.  

Em relação às estratégias literárias na cronística oviedina, percebemos 

que alguns traços medievais, principalmente no levantamento de certos tipos de 

animais, cuja natureza e inclinações apontam para uma sutil, porém plausível, 

recorrência a espécies da tradição bestiária, são indícios da maneira como o 

cronista espanhol descreve suas narrativas. Considerando esse apanhado, 

investigamos, a seguir, a retórica medieval e a presença dos bestiários na obra 

cronística de Oviedo. 

 

 

3.2 MEDIEVALIDADE E HISTÓRICO SOBRE OS BESTIÁRIOS 

 

 

Sobre a medievalidade  presente no discurso de Oviedo, iniciamos por 

elementos das novelas de cavalaria, com valores da cultura cristã e cavaleiresca. 
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Citado anteriormente, o reconhecimento de elementos como a hierarquia, as 

instruções moralizantes, entre outras características alcança a figura heroica, por 

meio dos elementos mencionados, tais como a renúncia dos interesses 

particulares em favor da coletividade, o paradigma de virtude e justiça e o uso de 

fontes antigas como referenciais comparativos ou legitimadores das ações 

protagonizadas pelo conquistador espanhol. 

Uma personagem, de suma importância para a construção desse 

cenário mistificado, é a figura do indígena, pois a coragem e a importância das 

ações do conquistador serão medidas e projetadas com base no poder e na 

resistência do inimigo combatido. A esse respeito, Cuello de la Rosa (2004, p 

609) menciona a importância do herói e suas ações superlativas. Desta feita, a 

figura dos índios cobrará um papel muito importante na construção da conquista e 

na justificativa das investidas contra esses povos e suas práticas culturais. A partir 

dessa ideia, justificamos esse destaque que atribuímos ao natural pela 

mundividência medieval. Inevitavelmente nossa atitude investigativa dos nativos, 

coloca a natureza como mais um dos integrantes dessa proposta, dado ao 

reconhecimento de algumas contribuições na configuração da realidade 

novomundista. 

Versa, nos primeiros relatos do descobrimento, o encontro com os 

habitantes dessas novas posses onde os espanhóis atracavam. As descrições, 

influenciadas por um tom eufórico, apresentavam uma realidade cheia de 

novidades. Os habitantes receberam esses recém-chegados como numa 

condição régia, haja vista nunca antes ter acontecido esse contato. Friederici 

(1986, p.172) afirma que a grande maioria dos cronistas do descobrimento é 

consensual nessa percepção. No entanto, o quadro começa a mudar quando os 

interesses priorizados assumem uma direção diferente, assim como o tempo para 

os resultados diminui. A discussão sobre a percepção da imagem do indígena, no 

contexto do século XVI, apresenta uma realidade carregada de controvérsias 

(ADORNO, 1993, p.175), das quais umas priorizam a proximidade dos naturais 

com a figura humana, as outras priorizam as ações servis desses indivíduos como 

uma postura natural, mais próxima do animal. 
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Ao considerar a exposição realizada pela pesquisadora, percebemos 

que as duas premissas, motivadoras de vários debates entre os cronistas, tinham 

o propósito de validar a submissão e a melhor forma de exploração desses seres. 

Nessa mesma direção, o olhar hiperbólico da realidade novomundista, aplicado 

por alguns cronistas do descobrimento, não fugiu a essa regra, uma vez que, ao 

potencializar aspectos que contrariavam os modelos de natureza familiar e, em 

alguns casos extremos, promovendo a deformação dessa realidade, legitimariam 

posturas e atitudes encabeçadas pelos colonizadores. Segundo o entendimento 

de Pedro Fonseca, a imagem do indígena não recebeu um tratamento uniforme.   

       

Em vários momentos da ocupação das terras americanas, 
dependendo da correspondência a expectativas seculares ou 
religiosas dos conquistadores, o índio acabou por se tornar o 
depositário da cambialidade de impressões do europeu, que, de 
acordo com os seus interesses e seus propósitos, inscrevia nos 
nativos ora qualidades aceitáveis, ora defeitos repudiáveis (2011, 
p. 281). 

  

No decorrer do seu estudo, Fonseca (2011) se detém nas tropologias 

presentes no discurso cronístico da América Portuguesa, enquanto a nossa 

proposta visa reconhecer algumas das figuralidades plantadas sobre a 

representação dos indígenas da América Espanhola e como essa representação 

recebe um tratamento retórico no interior da obra de Gonzalo Fernández de 

Oviedo y Valdés, bem como o uso desse artifício com o fim de promoção do seu 

discurso. Portanto, é de se observar que, na obra oviedina, destacaremos a 

retórica medieval presente no tratamento que ele dá ao nativo, dado ao propósito 

heroico pretendido no discurso cronístico objeto do nosso estudo. 

Embora, seja notório o tratamento heroico dos espanhóis em relação 

aos indígenas, elegemos algumas representações que inscrevem os defeitos 

repudiáveis dos nativos no discurso oviedino. A opção pelo levantamento dessas 

representações se legitima por acreditarmos que nessas representações 

identificaremos com mais efetividade os esquemas que orientaram os 

colonizadores na construção do imaginário sobre o indígena no interior do 

discurso cronístico oviedino. 
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Outro estudo que auxilia na leitura do relato de Oviedo, configura-se a 

partir dos questionamentos apresentados pela pesquisadora Rolena Adorno 

(1988). Orientamos a nossa reflexão em torno da maneira como a mentalidade 

europeia concebeu o universo cultural indígena a partir da identidade. A 

pesquisadora defende que a mentalidade europeia não buscou em nenhum 

momento razões que colocassem os seres encontrados nas terras do Novo 

Mundo dentro dos parâmetros antropológicos escolásticos. Em outras palavras, 

reconhecer nesses seres a possibilidade de sujeitos portadores da sua própria 

identidade. A iniciativa europeia apresentou uma possibilidade que analisava a 

natureza desse habitante novomundista a partir da sua identidade europeia, ou 

seja, os referenciais europeus serviram como base para a leitura e construção 

dessa imagem do indígena. 

Segundo Adorno (1988, p. 56), o reconhecimento da humanidade 

americana se deu por modelos epistemológicos, baseados ora na semelhança 

com os esquemas europeus, ora com a oposição a esse sistema cultural europeu,  

como também aduz Michel de Certeau (2002). Ambos serviram como referenciais 

para o entendimento e a classificação dos naturais presentes no compósito 

americano. Para a pesquisadora, existem pontos de diálogo entre os textos das 

crônicas do descobrimento e as produções acontecidas anteriormente, cujo 

objetivo era representar culturas diferentes das europeias em outros episódios da 

história, a exemplo das culturas árabes que estiveram durante longo período 

ocupando a Península Ibérica. Para Michel de Certeau, o processo simbólico da 

inscrição da mentalidade do europeu no repositório da América, qualifica tal 

processo como um procedimento epistemológico, utilizado pela cronística dos 

descobrimentos e da conquista para a preservação e para a continuidade do 

conceito tradicional de história, tal qual cultivado pela mentalidade europeia. 

O elemento comum entre essas modalidades textuais estaria ancorado 

na visão europeizante, constituída a partir de valores e da cultura da Europa 

Imperial, em que deriva, dessa problemática aproximação entre o Velho e o Novo 

Mundo, importantes observações acerca da forma de reconstrução do passado 

tradicional europeu colado na representação do presente novomundista 

(ADORNO, 1989, p. 201-202). O que examinaremos a  seguir, segundo o 
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pensamento de Adorno (1988, p. 55), são os diversos aspectos de uma mesma 

faceta da realidade retratada, baseados nos mais variados interesses e 

motivações. 

Desse modo, os cronistas tornaram-se responsáveis por uma complexa 

relação entre o acontecimento e o registro da sua impressão, ocasionando, na 

escrita e na representação iconográfica da América, uma não uniformidade e 

certa discrepância. É em meio a esse terreno fértil para suplementações 

informativas, que uma construção especulativa e figurada da realidade americana, 

principalmente da sua alteridade, foi tomando forma enquanto construto cultural, o 

qual acabou por configurar a América como produto de um processo de invenção 

(ADORNO, 1988, p. 55-58). 

Soma-se à imagem da América, que a Europa construiu, motivos da 

tradição medieval, em que contos, lendas e mitos serviram de hipotexto aos 

relatos cronísticos sobre a américa da descoberta. De empréstimo, veio o material 

dos romances e das novelas de cavalaria, caro ao período medieval. Essa 

matéria seria a principal impulsionadora da formação de um discurso que 

contemplaria os valores da cultura cristã e cavaleiresca, ambos de amplo 

interesse para o objetivo do nosso estudo. O argumento da literatura de cavalaria 

influenciando as narrativas do descobrimento encontra consonância na opinião de 

Rodriguez Prampolini (1948, p. 28), e, ao mesmo tempo, se distancia no sentido 

de acontecer um aprofundamento na forma como essas leituras chegaram ao 

Novo Mundo e a forma como elas influenciaram o imaginário dos diferentes 

relatores. Não obstante, uma coisa não podemos deixar de considerar, a grande 

importância das novelas de cavalaria nas cronísticas do descobrimento está 

relacionada, tanto pela grande produção dessas obras vivida naquele momento, 

assim como a sua matéria imaginária adequada para o contexto novomundista 

tão misterioso que se revelava. 

Esses valores encontram espaço para sua projeção nas novelas de 

cavalaria e nos poemas épicos. As primeiras guardam espaço para o discurso 

didático, com instruções morais, e os segundos refletem as ações heroicas, 

aspecto  já apontado anteriormente no reconhecimento de alguns artifícios 

utilizados por Oviedo na organização e na narração de seus relatos. 
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A imagem dos índios, apresentada nos registros documentais 

oviedinos, contempla esses dois discursos, o épico e o cavaleiresco. Em SGNI, o 

autor reparte a sua descrição em dois grupos indígenas: aqueles que vivem na 

terra firme e os outros que vivem nas ilhas. Essa divisão se justifica, para Oviedo, 

uma vez que determinados comportamentos estão associados, na sua opinião, 

pelo ambiente onde esses seres habitam. A organização social dos indígenas da 

terra firme, descrita pelo cronista, se assemelha à vivida na Idade Média, bem 

como o trânsito na escala social é conseguido em alguns momentos pelos 

méritos. 

Pero la manera de cómo y alcanza este nombre o hidalguía es, 
que cuando quier que en alguna batalla de un cacique o seño 
contra otro se señala principal le llama cabra, y le da gente que 
mande, y le da tierra o mujer, o le hace otra merced señalada por 
lo que obró aquel día, y dende en adelante es más honrado que 
los otros, y es separado y apartado del vulgo y gente común, y sus 
hijos de éste, varones, suceden en la hidalguía y se llaman cabras 
(1996, p. 116-117). 
 
 

A estrutura hierárquica é muito semelhante à que aparece nas novelas 

de cavalaria, bem como a conquista do direito, pelos cavaleiros, por meio do 

mérito de integrar a estrutura da corte. No entanto, na descrição sobre o 

comportamento das ameríndias, o cronista apresenta os desvios de conduta na 

prática sexual das indígenas, enfatizando o desregramento e a busca, a qualquer 

custo, pela consumação sexual e pelo prazer: ―Tienens muchas de ellas por 

costumbre que cuando se empreñan toman una yerba con que luego mueve y 

lanzan la preñez [...] no quieren estar ocupadas para dejar sus placeres‖(1996, 

p.122). 

Oviedo soma a essa lista de comportamentos, contrários ao modelo de 

conduta indicado pelas normas europeias e cristãs, a figura do homem 

antropófago e o vínculo com a figura diabólica, com quem os indígenas 

estabelecem contatos a fim de obter favorecimentos e respostas. 

 

[...] comen carne humana, y no toman esclavosni quieren a vida 
ninguno de sus contrarios o extraños, y todos los que matan se los 
comen, y las mujeres que toman sírvense de ellas, y los hijos que 
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paren (si por caso algún caribe se echa con las tales) cómenselos 
después; y los muchachos que toman de los extraños, cápanlos y 
engórdanlos y cómenselos.( FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1996, p. 
123).   
Tequina habla con el diablo y ha de él sus respuestas, y les dice lo 
que han de hacer, y lo que será mañana o desde a muchos días. 
(FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1996, p. 124). 
 
 

Ainda relacionado a esse contato com o diabólico, o autor descreve 

também, no decorrer do seu relato cronístico, a figura dos chupadores, 

reconhecidos como índios feiticeiros que vivem na província de Cuevas. O traço 

mais enfatizado por Oviedo é a forma como se alimentam por meio do sangue de 

outras pessoas. O cronista, após defender a existência desses seres, naturaliza-

os por meio da comparação com referenciais presentes na cultura europeia, 

tratando-os por termos conhecidos na Espanha e Itália, brujas  e extrías, 

respectivamente. Posteriormente, desenvolve uma descrição detalhada: 

 

Estos chupan a otros hasta que los secan e matan, e sin calentura 
alguna, de día en día, poco a poco se enflaquescen tanto, que se 
les pueden contar los huesos, que se les parescen solamente 
cubiertos con el cuero; y el vientre se les resuelve de manera que 
el ombligo traen pegado a los lomos y espinazo, e se tornan de 
aquella forma que pintan a la muerte, sin pulpa ni carne. Estos 
chupadores, de noche, sin ser sentidos, van a hacer mal por las 
casas ajenas, e ponen la boca en el ombligo de aquel que 
chupan, y entám en aquel ejercicio una o dos horas, o lo que les 
paresce, teniendo en aquel trabajo al paciente sin que sea 
poderoso de se valer ni defender, no dejando de sufrir su daño 
con silencio (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1959, p. 342).  
 

      
Como prova da existência desse comportamento, o cronista espanhol 

afirma que ouviu de algumas pessoas que sofreram o ataque, que conversaram 

com o  seu agressor durante os acontecimentos e afirmam que esses chupadores 

são servos do Tuira, uma figura, conforme as palavras de Oviedo, semelhante ao 

diabo.Na parte final desse episódio, o cronista das Índias apresenta a figura 

feminina dos chupadores, destacando que elas são mais perigosas que os 

homens dos mesmo ofício e estão em maior número. 

Estas são algumas das representações plasmadas na figura dos 

habitantes das terras novomundistas presentes no discurso cronístico de Oviedo. 
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Esse conjunto de costumes e hábitos funciona como um pretexto que ganha 

projeção aos olhos dos leitores das crônicas e ao mesmo tempo funciona como 

uma espécie de chave legitimadora. Embora Cuello de la Rosa (2004, p. 604) 

defenda que o cronista espanhol foi muito além dos argumentos da natureza 

corrupta dos indígenas, convém destacar esses exemplos em virtude do 

argumento que apresentamos inicialmente. 

Quanto ao elemento épico presente na narrativa, parece ser consenso 

a transferência das experiências bélicas vividas com outros povos, tais como 

mouros e judeus, entre outros. 

 

En el caso morisco como en el amerindio, las campañas de 
extirpación y expulsión significaban la eliminación sistemática de 
las culturas respectivas. A pesar de las diferencias entre las 
situaciones en España y América, el resultado de las políticas 
estatales y eclesiáticas era efectivamente el mismo en ambos 
casos. (ADORNO, 1987, p. 7). 

 

Com isso, confirmamos a proposta de luta do herói cristão contra os 

pagãos, principal bandeira na defesa do império católico espanhol, já que os 

indígenas encontrados nas terras americanas assumem o lugar desses povos na 

condição de inimigos e passam a ser o alvo do combate a favor da expansão do 

cristianismo e da conversão. Talvez não seja arriscado destacar a participação da 

mitologia a partir da entrada da figura épica no contexto novomundista, pois foi 

somente assim que os cronistas, ao relacionar os feitos dos conquistadores do 

Novo Mundo com a tradição mitológica, constituíram, segundo Kohut (1992, p. 

481), uma retórica mitificadora da imagem da conquista. 

Os mais diversos recursos e artifícios foram aplicados pelos cronistas 

com vistas à realização dos propósitos de registro e de informação, como já 

apontado em outras oportunidades neste estudo. Entre os esquemas utilizados 

não poderíamos deixar de mencionar a permanência do imaginário e ideário 

medieval no interior das produções historiográficas oviedinas sobre o 

descobrimento, embora não esteja em discussão a mentalidade medieval do 

cronista estudado, pois não há a menor dúvida sobre isso. Está claro que, a 

importância desse imaginário vai muito além de uma mera contextualização dos 
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autores. Referimo-nos à função desses reflexos no expediente narrativo do 

cronista espanhol, entendido como um artifício utilizado conscientemente a fim de 

produzir efeitos no interior do texto e induzir o leitor à formação de determinados 

conceitos. Daí entendermos, juntamente com Pupo-Walker, que 

   

 [...] el historiador aprovecha los textos con un propósito utilitario 
que limita la verdade percepción analítica de los hechos. El lector 
interesado por un espectro cultural más amplio observará que el 
fervor empírico motiva la purga inmediata de casi todos los 
estratos imaginativos que posee la escritura. (1982, p. 16).  

 

Considerando alguns aspectos que devem ser elencados para o 

desenvolvimento desta tese, um deles trata-se da presença do discurso medieval 

no repertório cronístico de Oviedo. Enquadrados na condição de leitores 

interessados na produção das crônicas do autor madrilenho, reconhecemos 

alguns aspectos que refletem a influência desse imaginário medieval. O discurso 

medieval é um dos pilares em que a história do continente americano, contada 

por Oviedo e vários outros cronistas, foi edificada, seja como modelo em alguns 

momentos, seja como contramodelo em outros episódios. Processo em que, na 

maioria das vezes, a representação do Novo Mundo foi subjugada pela ideologia 

da tradição que se apresentou como paradigma a ser seguido e cujas bases 

foram projetadas na realidade do novo cenário a ser explorado. 

Desta feita, o lastro dessa tradição contribuiu consideravelmente na 

definição do cenário político-cultural que se soerguia ao início do século XVI, ao 

trazer conceitos e valores que serviram como base para a formulação de medidas 

que fizeram frente ante às novas demandas modernas. Com isso, a sua presença 

e influência foi fundamental, servindo como uma ponte no processo de transição 

entre as duas mentalidades, medieval e moderna.  

Esse momento transitório revela a indefinição sobre os limites 

alcançados pela extensão cultural e a sua influência, chegando alguns casos até 

à nossa contemporaneidade (TOVAR, 1981, p.14). Diante dessa transição, como 
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determinar uma linha divisória tão rígida entre os momentos? e rastrear com 

precisão as suas influências no cenário refletido nas crônicas oviedinas? 

Longe de querer esgotar uma discussão como essa, lançamos luz 

sobre a presença de mecanismos herdados da cultura medieval na tessitura 

textual das narrativas cronísticas do descobrimento. A forma como os cronistas 

utilizaram esses esquemas possibilitou a articulação de referências para diversas 

comparações entre as duas realidades e momentos históricos, assim como a 

confirmação de padrões e adaptações de modelos. Esquemas esses aplicados no 

discurso da conquista e descobrimento com o objetivo de convencer e consolidar 

estruturas, cuja funcionalidade era sustentar e atender aos mais diversos 

interesses do conquistador. 

No conjunto de interpretações do Novo Mundo durante o período do 

descobrimento e da conquista, os cronistas encontraram um compósito natural 

cuja realidade era nova e carregada de estruturas desconhecidas. O grande 

desafio dos representantes do Velho Mundo era dar conta desse quadro cheio de 

novidades. Para isso foram considerados os referenciais presentes na sua 

formação, o que, inevitavelmente, significou recorrer às leituras e aos esquemas 

de raiz medieval, como já destacamos no decorrer das seções anteriores e na 

passagem na qual Oviedo faz algumas observações sobre a esmeralda, para isso 

se apoia em algumas fontes antigas. 

 

Todo lo dicho es de auctoridad del auctor alegado, y muchas más 
cosas escribe en último libro de la Natural Historia, tractando de 
las esmeraldas. 
Isidoro en sus Ethimologías sigue en la mayor parte de lo que es 
dicho al Plinio. Este sancto doctor, declarando en sus 
Ethimologías este vocablo e figura de celindro, la pintae pone 
así.[...] Pero yo no tomo por tal figura lo que el Plinio dijo de suso, 
sino por lo que lo toma el Antonio de Lebrija en su Vocabulista [...] 
(FERNÁNDEZ DE OVIEDO,1959, p. 183-184).        

  

Esse arcabouço, constituído a partir do imaginário medieval, foi um 

ponto constante nos registros documentais produzidos por Oviedo. Intercalando-

se na estrutura dos seus textos, a representação de experiências testemunhais 
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nas novas terras, o peso da tradição herdado dos esquemas de períodos 

anteriores, e, ao lado desses recursos, devemos somar as expectativas do 

cronista espanhol, bem como os artifícios considerados por ele como necessários 

para a dinâmica da sua narrativa. 

Dentro da organização da tessitura textual encabeçada por Oviedo, o 

processo de recuperação da experiência vivida se dá mediante a inserção de 

elementos imaginários, em várias passagens da sua cronística, articulados com 

as informações obtidas da realidade observada. A título de exemplo, citamos a 

descrição dos lagartos o dragones, em que o cronista apresenta, inicialmente, 

aspectos físicos do animal e algumas características muito gerais sobre a 

espécie. No entanto, no fragmento retirado do  SGNI: 

 

[...] sálense a los arenales y playas por la costa o ribera de lós 
ríos, y hacen um hoyo em la arena, y ponen allí doscientos o 
trescientos huevos, o más, y cúbrenlos con la dicha arena, y ad 
putrefactionem, con el sol se animan y toman vida, y salen de 
debajo del arena y vanse al río que está junto, siendo no mayores 
que un geme, o poco menos grandes, y después crecen hasta ser 
tan gruesos y tamaño[...]. (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, 1996, p. 
197, grifo nosso). 

   

 A descrição do lagarto, feita por Oviedo, é bastante significativa 

porque além de se referir ao motivo do renascimento, conferido no bestiário por 

meio da ave fênix, traz a influência do imaginário medieval na descrição 

apresentada sobre os lagartos ou dragões. Mediante uma explicação simbólica, a 

partir da analogia com a figura da fênix, pois ao comparar o nascimento desses 

dragões é possível aproximá-los do ritual do ressurgimento da fênix, Acosta 

(1995, p. 316) explica que a ressurreição da fênix por meio do fogo e a sua 

comparação com Cristo teve grande difusão entre os autores cristãos. 

Desse modo, guardadas as devidas proporções, os filhotes morrem 

posteriormente a alguns dias que foram enterrados para viver novamente após o 

contato com o sol.  White (1984, p. 34-35), na sua tendência de querer justificar 

uma base mais científica, mesmo em referência às criaturas mais mitológicas e 

imaginárias, percebe na fênix, figura que deve ter sido sugerida pela egípcia 
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benu, ave do sol, adorada em Heliópolis por sarcedotes, um símbolo do deus-sol. 

Assim, White compara o benu e a fênix com o flamingo purpúreo que deveria ser 

sacrificado pelos sacerdotes a cada quinhentos anos. 

Curiosamente, Oviedo cria um equilíbrio entre a tradição e os 

referenciais do contexto novomundista, uma vez que a postura do cronista diante 

da realidade está acompanhada e alimentada pelo contexto imaginativo que se 

adapta conforme as demandas da realidade percebida durante o descobrimento e 

a conquista (PUPO-WALKER, 1982, p. 41). Diante disso, podemos afirmar no que 

concerne ao exemplo apresentado, grande parte das características reconhecidas 

no animal, de fato, pertence ao contexto novomundista, mas o destaque para o 

ritual do ressurgimento, alimentado pelo imaginário medieval, é recuperado a fim 

de promover e particularizar a natureza do Novo Mundo como prodigiosa. 

O resgate e a aplicação desses componentes, retirados do imaginário 

medieval ou antigo, consideravam a repetição de textos, cujo caráter estava 

relacionado à fundação de civilizações e culturas. Intercaladas com essa tradição 

apareceram as informações e os esquemas descritivos utilizados para traduzir a 

realidade experimentada e testemunhada pelos cronistas. Em meio a esse 

diálogo entre as duas vertentes, apareceu a tensão entre o imaginário e o real. 

As fontes utilizadas com referências a ser emuladas, aparecem em 

diversos momentos no decorrer dos registros cronísticos oviedinos. No entanto 

alguns nomes são recorrentes, precipuamente, Plínio, o velho e Isidoro de Sevilla, 

Alexandre Magno, Marco Polo, entre outros. Essas fontes, cuja temática gira em 

torno, na sua grande maioria, de percepções sobre realidades encontradas e 

viagens acontecidas durante a Idade Antiga e a Medieval, eram um ponto central 

e muito presente no imaginário dos responsáveis por esses registros, bem como 

na imaginação dos leitores desses relatos. Daí a recorrência dessas fórmulas, 

sem nenhum tipo de estranhamento, e do discurso de defesa da existência de 

seres fabulosos, das raças monstruosas plinianas e de outros portentos presentes 

nas terras do Novo Mundo. Mais sobre esse assunto será tratado no próximo 

tópico. 
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3.3 RASTREAMENTO DE FIGURALIDADES E RAÇAS MONSTRUOSAS 

 

 

 Oviedo, ao escolher o que apresentaria nos seus relatos, 

possivelmente se colocava na mesma condição, pois os viajantes descritos nos 

textos fundadores estiveram em lugares nos quais a presença dessas raças e 

portentos era uma das bases para as proezas narradas, que por sua vez 

alavancavam o reconhecimento desses corajosos heróis e de seus cronistas. 

Outro artifício utilizado, na defesa da existência dessa realidade, refere-se ao 

amparo dessas afirmações por meio do testemunho de pessoas fiáveis que 

estiveram muito próximas dos acontecimentos descritos. O cronista madrilenho 

utiliza, em algumas oportunidades, anedotas ou breves relatos sobre as pessoas 

que estavam presentes ou, inclusive, protagonizaram situações que ilustravam as 

suas afirmações. 

Curiosamente, o encontro com esses portentos acontece em zonas 

remotas, distante das cidades e dos olhos da grande maioria. A outra 

característica, não obrigatória, está associada a sua condição de guardião de algo 

muito valioso e de grande interesse, episódio reiterado por muitos autores de 

textos antigos. Um bom exemplo, sobre essa localização distante, está 

relacionado ao tema do paraíso terreal, cuja localização remete a lugares 

remotos, protegidos e inacessíveis (ACOSTA, 1992, p. 54). 

Esse distanciamento entre o conhecido e os lugares que guardam o 

extraordinário, favorece o constante redirecionamento das narrativas quando o 

cronista não encontra esses portentos. Essa postura não coloca em dúvida a 

existência desses seres, no entanto força o narrador a inserir relatos breves como 

uma forma de justificar a impossibilidade do encontro ou atestar a existência 

desses seres fabulosos. 

O aparecimento dessas figuralidades imaginativas tem o intuito de 

conferir um sentido verdadeiro ao relato, ou seja, funcionam como um conciliador 

no prurido documental. Esses artifícios integram o narrar cronístico nos processos 

narrativos e descritivos da realidade novomundista, a partir da tensão entre a 
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legitimidade e a credibilidade das imagens apresentadas, como ainda o propósito 

de noticiar sobre os achados na nova realidade. Dessa maneira, os relatos serão 

verossímeis em função da difusão feitas desses textos por outros autores. 

Portanto a importância desses artifícios está na forma como possibilitam a 

verossimilhança das narrativas. Nessa direção, os principais objetivos vinculam-

se à persuasão e ao convencimento dos leitores desses textos sobre a 

credibilidade da matéria narrada. Daí, a necessidade de transliteralizar 

informações e experiências encontradas nas obras de autores consagrados pelas 

tradições antiga e medieval. 

 

En esta matéria de las fuentes e lagos e rios hay mucho que decir, 
y por mucho que decir, y por mucho que yo escriba, no será tanto 
como lo que escribió Plínio em el segundo libro de su Historia 
natural, o el Isidoro en aquel tractado de sus Ethimologías, De 
diversitate aquarum; e bien pudiera yo hacer un libro distinto, e no 
fuera el más breve de los desta mi Natural y General Historia de 
las Indias, ni menos admiración que otros (1959, p. 172, I). 

 

Essas obras e esses autores são constantes nos textos cronísticos 

oviedinos, uma emulação que serviu como base para que o autor enfatizasse a 

incompletude de algumas descrições feitas por essas autoridades, dessa forma 

realçou os avanços e as descobertas feitas a partir das suas observações, que 

consequentemente ajudaram a superar os modelos antigos. 

O rastreamento do imaginário medieval concerne, neste capítulo, à 

ressonância figurativa de certas espécies da tradição bestiária, cujos motivos 

servem à argumentação retórica de algumas passagens na HGNI. Para o exame 

desses elementos, apresentamos alguns exemplos mais característicos, tendo em 

vista a possibilidade de suas explicações simbólicas poderem ser, num sentido 

analógico — tão características daquela hermenêutica escolástica que via, na 

natureza, o comportamento de muitos animais dos bestiários medievais, motivos 

de instrução para o procedimento humano —, finalmente interpretadas como 

aspectos metafóricos da natureza a ilustrar, exemplarmente, as riquezas da terra, 

cuja exploração e aproveitamento colonizadores constituem, em última instância, 

a apologética intenção promocional do discurso de Oviedo. 
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Esse simbolismo de Oviedo corresponde, em termos bestiários, 

exatamente a criaturas que, quer por sua natureza mítica ou fabulosa, revestem-

se, por essa razão, de maior carga imaginativa. Antes, porém, do exame dessas 

criaturas, já por si só suficiente para a demonstração da herança desse imaginário 

medieval de ascendência bestiária, um caso particular, ratificador da 

disseminação desse legado na HGNI deve ser abordado. Acreditamos, 

principalmente, porque trata-se de um dos temas mais caros desse imaginário, 

qual seja, a significativa apreciação medieval pelos híbridos. Essa tipologia era, 

por vezes, intimamente associada a uma das formas do método escolástico 

aplicado ao conhecimento das coisas e seres, cuja existência era produzida pela 

nomeação, ou seja, era o efeito de uma construção etimológica. Essa sistemática, 

respeitada em toda tradição medieval, constituía um processo de modisignificandi 

baseado na correspondência natural entre verba e res, que o escolasticismo viria 

extremar com o racionalismo das suas características formalizações 

abstratizantes. Oviedo menciona alguns exemplos de hibridismo em sua HGNI, 

porém será merecedor de atenção o Azores de agua. 

 

Esta ave se puede decir que es de rapiña en el campo y en el 
agua; porque así puede mantenerse e cazar en la tierra como 
pescar en la mar e los ríos. Tiene el pie izquierdo como ánade o 
pato y esotros pájaros o aves que andan en la mar, y con aquél se 
asienta, cuando quiere, en el agua, e se está sobre ella como un 
ánsar o ánade; e la mano recha es de presa, como la suele tener 
un buen azor o un sacre, o una de las aves que mejor armada 
puede estar de uñas. (1959, p. 75, II). 
 
 

A aparência desse bípede é bastante aceitável, produto de uma 

mistura de espécies de pássaros diferentes. Azores de agua, assim nomeados 

pelos cristãos, se identificam com a figura mitológica da ave do imaginário oriental 

chamada roc – em proporções menores e não deixa de lembrar o motivo animal – 

que não comparece diretamente nos bestiários medievais ocidentais e cristãos, 

porém não deixa de ser uma referência bestiária por se parecer com o grifo, 

metade leão e metade águia. De certo modo, esse bípede é bastante frequente 

nos relatos de viajantes ou autores de relatos místicos ou reais a regiões 

orientais. 
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Outro animal que também participa dessa tradição híbrida é o gato 

monillo que muito além de utilidade, sabor e alguma fragrância exótica, consegue 

atrair a admiração de Oviedo, unicamente com sua beleza. O resultado utilitário 

parece, nesse momento, perder espaço para o aspecto estético, no momento em 

que Oviedo fala desse prodigioso animalzinho, metade gato e metade pássaro, 

dotado de um canto melodioso, que pertenceu à princesa índia aparentada com 

Atahualpa, e que presenteou esse animal à Imperatriz. Esse adorável gatinho – 

muito manso, doméstico e de pequeno porte – é, para o escritor da HGNI, prova 

da onipotência do Deus que na Antiguidade criou os grifos, e confirmação, ao 

mesmo tempo, de quantos e da dimensão dos segredos dessa natureza das 

Índias. 

 

La cual cuenta  que, en la tierra austral del Peru, se há visto um 
gatico monillo, destos de las clãs luengas, el cual, desde la mitad 
del cuerpo, con los brazos e cabeza, era todo aquello cubierto de 
pluma de color parda, e otras mixturas de color; e lamitaddeste 
gato para atrás, todo él, e laspiernas e cola, era vubierto de pelo 
rasito ellano de color bermejo, como leonado claro. (1959, p. 49, 
II).  
 
 

Entre os exemplares presentes na zoologia oviedina está o perico 

ligero, sobre o qual reportamos no capítulo 2 desta tese. A aproximação desse 

animal com a figura do camaleón, presente nos bestiários, acontece por meio de 

um atributo comportamental alimentar, pois ambos se alimentam de ar, conforme 

aparece no relato presente na HGNI. 

 

Yo Le he tenido em mi casa, e lo que supe comprehender de 
aqueste animal, e lo que supe comprehender de aqueste animal, 
es que se debe mantener del aire; e desta opinión mia Halle 
muchos, porque nunca se le vido comer cosa alguna, sino volver 
continuamente la boca hacia la parte quel viento viene, mas a 
menudo que outra parte alguna. (1959, p. 49, II). 
 

 
Por vezes, na HGNI, a zoologia de recorrência bestiária não se detecta 

em termos de referencialidade física, mas de qualidade ou atributos 

comportamentais, geralmente ligados a um fundo moralizador, por onde se 
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caracterizam tão peculiarmente os bestiários medievais, conforme afirma Acosta 

(1995, p.115). É caso da churcha: 

 

Mas la novedad e admiración que se puede notar de aqueste 
animal, es que si al tiempo que anda en estos pasos de matar 
gallinas, cría sus hijos, los trae consigo metidos en el seno desta 
manera que aquí dire. Por medio de la barriga, al luengo, abre un 
seno que hace de su mismo piel, de la manera que se haria 
juntando dos dobleces de una capa, haciendo un bolsa (1959, p. 
51, II). 
 
 

Essa aproximação não se faz pela aparência e sim pelo grande amor 

filial desses animais, uma vez que carregam seus filhos sempre com eles. O tema 

do amor filial ou fraterno, cristologicamente informado, é bastante recorrente na 

caracterização de várias espécies bestiárias, entre as quais convém comentar o 

pelicano, um dos animais que simboliza o amor e o sacrifício de Cristo pelos 

homens. Ainda nesse mesmo capítulo da HGNI, o tema do amor entre os animais 

se estende para identificar o pájaro comunero, como outro exemplo do amor 

fraternal, digno de ser comentado porque essas aves vivem em grandes grupos 

de duzentos a trezentos pássaros e, quando ameaçadas, saem em defesa do 

grupo, não tendo em consideração o tamanho e o perigo do inimigo. (1959, p. 72, 

II). 

A partir da referência nominalizada que, na HGNI, são passíveis de um 

rastreamento direto – gato monillo, grifo – na tradição bestiária, outros animais, 

todos eles especiais por sua estranheza, podem ser igualmente examinados por 

um processo analógico, cujas aproximações provêm de certas similitudes de 

características e propriedades detidas por seus protótipos europeus. É o caso de 

um animal conhecido como adine, com propriedades repelentes por suas 

extraordinárias qualidades escatológicas. 

 

Adine; ―Usan de de una defensa maliciosa, de que Natura los ha 
proveído para su remedio, y es que cuando algund ballestero los 
quiere tirar, o algund cazador los sigue e va tras ellos, alzan la 
pierna e arrojan la orina muy recia hacia el que los molesta; e es 
tan malo e hidiondo en extremo  el olor de aquella orina, e 
aborrescible, que no hay hombre humano que pueda er adelante, 
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del asco e mal contentamiento de talhedor; y así antretienen al 
cazador e sus canes, que todos le dejan ir, e él huye e se esconde 
y escapa de semejante peligro y muerte‖. (1959, p. 54, II).  

 

Esse bicho usa como defesa lançar uma urina de forte cheiro se 

perceber algum perigo. Na tradição bestiária, a adine se constitui em um símile 

muito nítido do famoso bonnacon, uma espécie de híbrido com cabeça  de touro e 

o resto do corpo é como o de um cavalo. O bonnacon possui chifres revoltos para 

dentro, de forma que se alguém bate contra eles, não se fere. Entretanto, se sua 

cabeça não o ajuda a defender-se, a parte final de sua barriga é muito eficiente. 

Sem outra arma de defesa, esse animal expele excrementos suficientes para 

queimar o que alcança, por meio de sua insuportável ventosidade intestinal 

(WHITE, 1984, p. 33). 

Outro animal integrante da natureza híbrida, comparado aos barnacle 

geese [gansos bernachas], é o manatí, espécie de peixe-boi, cuja caracterização 

acontece mais por suas propriedades internas do que propriamente por seu 

compósito aspecto físico. A referência ao manatí na HGNI, da maneira como é 

discutida, traz, no seu bojo, ideias fundamentais que podem ser rastreadas no 

intertexto cultural da mentalidade e do imaginário medievais, seguindo a ordem 

aristotélica, que distribuía e tipologizava as espécies animais de acordo com o 

meio natural em que viviam, isto é, os quatro elementos da ordem cósmica. 

Primeiramente, trata-se do discutido debate, escolasticamente argumentado, 

acerca da identificação da natureza dos seres em dependência das propriedades 

e modos de vida referentes ao seu habitat. Tendo em consideração a ideia 

anteriormente ventilada, a decisão dos teólogos acerca da verdadeira natureza do 

manatí opta por sua natureza de peixe, uma vez que sua habitação era sempre 

nas águas. 

Um outro aspecto da construção imagético-simbólica dos bestiários 

pode ser detectado na figura do lobo marino. Trata-se da noção consubstanciada 

na ideia da similatio oppositiones relativa à concepção medieval, imaginariamente 

elucubrada a partir da ciência aristotélica, de tudo que existia num determinado 

elemento da constituição cósmica tinha uma contraparte em outro elemento 
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correlato dessa constituição. Sobre esse processo analógico da similatio 

oppositiones, White (1984) exemplifica-o com a sereia e o tritão, evidentemente 

criados pela mitologia de outras civilizações, mas que serviram para instruir a 

composição de fantasiosos animais figurados nos bestiários. 

White (1984, p. 250) explica a crença comum que tudo na terra tinha 

sua contraparte no mar. Assim, se existia um lobo terrestre deveria, por força 

desse princípio, existir um lobo aquático; da mesma forma que se existia um 

homem habitante da terra deveria existir uma sua contraparte humana residente 

no mar, ou seja, um homem marinho. É claro que a conotação de 

monstruosidade, nesse caso, recaia na espécie correlata, deslocada da sua 

peculiar condição de habitação. 

Ainda relacionado a esse tradicional princípio da correlatio entre 

espécies animais, cujas raízes fundamentam-se em concepções do imaginário 

medieval ligado à vertente teológica, talvez um dos exemplos mais característicos 

dessa mentalidade, presente na obra de Oviedo, possa ser referido ao caso do 

hombre marino. 

 

era del tamaño que es un hombre de mediana estatura  de la cinta 
abajo, de forma que era de la mitad del altor de un hombre, poco 
más o menos (decíanme éstos que lo vieron) e que su color era 
como entre pardo y bermejo; la tez no escamosa ni carne, sino 
lisa y con un vello de pelos largos e ralos, y en la cabeza, poco 
pelo y negro; las narices remachadas y anchas, como hombre 
guineo o negro, la boca algo grande y las orejas pequeñas; e todo 
cuanto en él había, miembro por miembro  considerado, era ni 
más ni menos que un hombre  humano, exepto que los dedos de 
los pies e de las monos estaban juntos, pero distintos, de manera 
que, aunque estaban pegados, se determinaban muy bien sus 
coyunturas, e las uñas muy conoscidamente. (1959,  p. 362, v. II). 
 
 

 Nessa referência teratológica de Oviedo, o hombre marino pode ser 

motivacionalmente intertextualizado em relação à figura do  Hombre-pez o Peje 

Nicolao, uma espécie de híbrido, especialmente porque ambos se assemelham 

nas suas propriedades físicas, entre as quais estão os pelos no corpo, 

particularmente no rosto, os dois têm aspectos humanos muito fortes, na sua 
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altura e em número de membros, a alimentação muito parecida, a cabeça destaca 

outro ponto muito próximo em função da escassez de cabelos.  

Embora segundo Acosta (1995, p. 225) este exemplar não tenha figura 

em nenhum bestiário, fez parte de diversas narrativas medievais, entre as quais 

cita a a obra Chronica do cronista inglês Ralph de Coggeshall. Oviedo repete o 

esquema narrativo empregado em outros momentos, apresenta legitimando o fato 

por meio da introdução de um testemunho e reforçado pela auctorita. 

 

Este hidalgo Alonso de Sancta Cruz entre las otras cosas me dió 
relación de haber visto en este viaje algunos hombre marinos. E 
acuérdome haber leído que lo hay, que son pescados o 
generación de animales de la mar, que tienen semejanza de 
hombres humanos. Y como en lugar acomodado, diré en este 
caso loque he leído y lo que he oído. Dice Plínio, que no es falsa 
la opinión de los nereídos [...] (1959, p. 361, v. II). 

 

Ao continuar o seu relato, insere outro recurso narrativo, o relato 

intercalado sobre a experiência vivida por alguém fiável e merecedor de crédito, 

nessa oportunidade o bispo de Avila. Essa testemunha destaca o convívio de 

algumas pessoas com o hombre marino que foi retirado do mar em uma das 

pescarias.  

 

[...] vivió luengo tiempo, más de un año, en casa de un señor que 
lo tenía; este comía e bebía de lo que los otros hombres, e reíase 
y hacía lo que le mandaban, entendiendo lo que los otros hombres 
querían, solo que no fablaba poco ni mucho. E como grande 
tiempo hobiese así estado, un día, no acatando por él, tornóse a la 
mar. (1959, 362, v. III). 

 

Nesse mesmo capítulo da HGNI, Oviedo recupera outras experiências 

que induzem o leitor a uma impossibilidade de refutação dado o grande número 

de testemunhas e de relatos intercalados protagonizados por nobres e 

autoridades. Essas posturas reforçam o compromisso com a verdade por meio de 

artifícios literários. 
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Aspecto que consideramos digno de ser comentado é a forma como a 

narrativa cronística de Oviedo traz a questão da ficcionalidade presente no 

discurso histórico. Curiosamente, esse discurso ainda é bastante influenciado por 

motivos de um imaginário característico da tradicional literatura de viagens da 

Idade Média, na qual tinham presença garantida o fabuloso e o monstruoso. Ao 

que tudo indica, Oviedo, conscientemente, recorre à estratégia da ―autopsia‖ para 

conferir ao seu relato maior veracidade, por isso se prende em detalhes e 

informações pormenorizados. 

Quanto às raças monstruosas, diferentemente da convivência 

imaginária com o fabuloso agressor antropofágico, agora se tratava de seres 

humanos que, de fato, representavam um perigo para a subsistência do ádvena 

europeu às terras americanas. Tratava-se, portanto, de uma prática de 

devoração, cuja existência – fosse verificada por relatos que advogavam o 

testemunho direto, afiançada por informações de segunda mão dignas de 

credibilidade ou consabidamente estabelecida – não mais versava uma realidade 

distante, produto de uma tradição fabular ou literária, simplesmente cogitada ou 

resultante de viagens singulares a sítios exóticos, cujo itinerário, no geral ocorrido 

ao sabor do acaso, tornava-se difícil de ser retrilhado pela vaguidade não só 

geográfica mas também toponímica da sua documentação. 

De permeio a tudo isso, ainda agravava essa dificuldade ou mesmo 

impossibilidade, um tipo de processo de contaminação, através do qual os relatos 

dessas viagens – fossem de crença mística, imaginária ou mesmo mais 

comprovadamente históricas – deixavam-se, intertextualmente, influenciar por 

antigas sugestões provindas de conhecimentos herdados não só da tradição 

clássica greco-romana, de outros povos pagãos ou mesmo da tradição judaico-

cristã, nas quais antigas mitologias, apesar de refundidas e transubstancializadas 

pela cristandade medieval, desempenhavam um importante papel em termos de 

motivação. 

Alguns exemplos podem ser apontados com relação às raças 

monstruosas, enciclopedizadas pela refundição pliniana de toda uma tradição 

anterior que conseguiria reunir sobre o assunto, cujas narrativas viriam servir 

preponderante e imaginariamente não só os livros de viagens, mas também 
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outros tipos de literaturas e formas de expressão intelectual e mesmo artística da 

cultura medieval. Se, por um lado, o conteúdo narrativo de tais livros de viagem 

alcançou, na Idade Média e na época dos grandes descobrimentos ultramarinos, 

enorme popularidade informativa, por outro, não menos significativa é a 

importância do grande número de pensadores medievais, principalmente 

religiosos, que abordaram, em suas publicações, o grande tema das anomalias 

universais. Dentro delas, direta ou indiretamente, esses pensadores abordaram 

as suas referências e considerações em relação à natureza humana, num esforço 

de tratamento crítico-analítico e filosófico da sabedoria da Antiguidade, cujas 

descobertas e ensinamentos foram remodelados pelo labor escolástico a fim de 

se adaptarem aos valores culturais, morais e religiosos dos longos séculos da 

medievalidade. 

Esse redimensionamento, anteriormente citado, não se necessitou da 

urgência que se verificou como no caso da antropofagia americana. Isto porque – 

a não ser em casos mais raros, e mesmo assim inverificáveis ou simplesmente 

informações de segunda mão – foi empiricamente indemonstrável, com o correr 

da presença exploradora do europeu na América, a existência de outras 

anomalias rácicas monstruosas mais radicais, como, por exemplo, os cinocéfalos 

e os ciapodes. Com maior facilidade, as Amazonas e os gigantes encontraram 

acesso na cronística mundonovista. Talvez, conforme comentado anteriormente, 

por ocasião das descobertas ultramarinas, as novas realidades realmente 

visitadas desautorizaram o interesse por essas raças monstruosas, 

principalmente, como foi o caso da conquista americana, porque outro conceito já 

bastante tradicional na Europa medieval – não só na cultura popular mas também 

educada e livresca da Idade Média, quer laica ou mesmo religiosa – o do homem 

e a da mulher selvagens – transvestiam mais adequadamente, apesar do seu não 

enquadramento total em termos de algumas características essenciais – a 

representação do selvagem americano. 

 

Gigantes patagones; gigantes, a los cuales nuestros españoles 
llamaron patagones por sus grandes pies; y que son de trece 
palmos de altura en sus estaturas, y de grandísimas fuerzas, y tan 
veloces  en el correr, como muy ligeros caballos o más, y que 
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comen la carne cruda y el pescado asado, y de un bocado dos o 
tres libras, y que andan desnudos, y son flecheros, y otras 
particularidades que desta genta puede haber el lector notado. 
(1959, XX,  p. 259). 
 
 

Foi, na realidade, Oviedo quem divulgou a história de que, 

maravilhados os espanhóis diante do grande tamanho dos pés desses povos, 

atribuíram-lhes o nome de patagões. O nome de patagão utilizado para 

denominar, na realidade, os tehuelches, foi objeto de diversas confusões, porque 

na mesma Relación de Juan de Aréizaga, que reproduz Oviedo, se diz que o 

nome é um disparate, porque esta gente pode ter os pés grandes, mas acabam 

sendo proporcionais ao tamanho do resto do corpo. Outros autores tentaram 

encontrar uma explicação para o emprego desse nome, por um lado uns tomaram 

como base a etimologia, outros buscaram na ficção a explicação para a realidade. 

Oviedo, em HGNI, resume a relação de Juan Aréizaga, apontando uma 

espécie de exagero, com um tom de humor, ao dizer que sua cabeça não 

alcançaria as vergonhas daqueles gigantes. Provavelmente, no relato de Oviedo 

apareça a representação fantasiosa dos gigantes com penachos feitos com penas 

de Avestruz que são vistos em Dom Pernety. Aréizaga o descreve misturando 

realidade e fantasia, porque por outro lado é de tamanha exatidão ao falar sobre a 

comida dos patagões, dos ―muxilones‖ muito grandes que comem assados. Essa 

região, curiosamente, produz os maiores mexilhões do mundo. 

Outro exemplo das raças monstruosas que aparecem em numerosos 

parágrafos da HGNI  é o das Amazonas, embora Oviedo se oponha a que se dê o 

nome de Amazona a qualquer fêmea belicosa que se encontre na América. 

Curiosamente, se opõe por uma razão linguística, porque disse que esse nome 

fora colocado pelos descobridores, ignorando o que quer dizer ―amaçona‖. Outro 

documento também escrito por Oviedo, no entanto não tão conhecido, é a carta 

que enviou ao cardeal Bembo no dia 20 de janeiro de 1543, em que se refere às 

amazonas, repetindo a história de Orellana que relata Carvajal: 

 

y en cierta parte ovyeron una batalla muy reñida y los capitanes 
eran mugeresfrecheras que estauanallj por governadores a las 
cuales nuestros españoles llamaron amazonas sin saber por qué, 
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como V.S. Rma. Mejor sabe, este nombre, según quiere Justino, 
se les da por falta de la teta que se quemauan aquellas que se 
dixeron amazonas, en lo demás no les es poco anexo el estilo de 
su vida pues estas biuen sin onbres y señorean muchas 
prouincias y gentes y en cierto tiempo del año lleuanonbres a sus 
tierras con qujen han sus ayntamientos y despuesquestan 
preñadas los echan de la tierra, e si es hija la crian para 
aumentacion de su republica y en esto ay mucho que dezir de 
todas esas mugeresovedescen y tienen vnarreyna muy rriquissima 
y ella y sus principales señoras se siruen con baxillas de oro, 
segun por oydas y relacion de indios se sabe. (ASENSIO,1951, 
p.111). 
 
Amazonas; ―en aquellas provincias hallaron los cristianos, en 
muchas partes, pueblos donde las mujeres eran reinas o cacicas e 
señoras absolutas, e mandan e gobiernan, e no sus maridos, 
aunque los tengan; y en especial, una, llamada Orocomay, que la 
obedescían más de treinta legguas en torno de su pueblo, la cual 
fué  muy amiga de los cristianos. E no se servia sino de mujeres, y 
en su pueblo e conversación no había hombres, salbo los que ella 
enviaba a llamar para les mandar alguna cosa; o los enviar a la 
guerra. La tierra y estdodestareina , e todo lo que por allí es en 
sus confines, es tierra fértil e sana, e de muy buenas aguas e de 
mucho maíz  e yuca e otros mantenimientos, de gentiles aíres e 
templada región‖. (1959, XXIV, p. 419). 

 

Nesse particular, deve-se entretanto notar que a raça das amazonas e 

a dos gigantes (estes já constantemente como referência bíblica) povoaram as 

cronísticas sobre a América. No caso daquelas, para além da sua possível 

equivalência com a realidade guerreira de algumas figuras, é de se notar que a 

sua figuração entre os selvagens americanos pode ser explicada nos mesmos 

termos daquela anteriormente comentada retórica da alteridade que, presente na 

cronística mundonovista, indicava uma combinação da psicologia cultural do 

conquistador em direção à agenciação do domínio, apropriação e exploração. 

Assim, algumas das observações feitas até agora, no decorrer deste 

capítulo, procuraram discutir, na atividade narrativa de HGNI e SNHI, o horizonte 

medieval, em que traços dessa mentalidade, influenciaram a formação mental do 

cronista espanhol. É nesse sentido, que o imaginário da tradição bestiária 

medieval comparece na cronística historiográfica de Oviedo, mesclando ao lado 

de um tratamento simbólico e figurativo, descrições de um senso literário e quase 

científico na descrição dos animais e da gente americana. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao buscar as marcas da vocação literária no pensamento 

historiográfico de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, por meio da análise de 

Historia General y Natural de las Índias e Sumario de la Natural Historia de las 

Índias, vários aspectos pertinentes à construção do literário nos relatos cronísticos 

sobre a realidade encontrada nas terras do Novo Mundo se tornaram evidentes. 

Entre esses aspectos, destacamos os traços medievais, a recorrência a espécies 

da tradição bestiária, a figura do narrador-personagem, as características 

heroicas do narrador, representado algumas vezes pelo cronista, que se coloca 

no papel de personagem. 

 A classificação das obras produzidas pelo escritor espanhol perpassa 

diversos gêneros, desde as mais imaginativas como é o caso da sua única novela 

de cavalaria, Libro del muy esforzado e invencible Caballero de la fortuna 

propiamente llamado Don Claribalte, que em grande parte de suas características 

segue os modelos escritos no período em que foi produzida. Esse passo literário 

revelou um pouco da mentalidade do futuro cronista das Índias, no entanto, 

atendendo aos ditames de Erasmo, após a sua produção ser rejeitada pelo 

próprio autor. A recusa da obra não anulou a sua significação na produção 

oviedina, uma vez que as novelas de cavalaria serviram não somente como 

entretenimento, mas, por sua vez, foram  importante veículo transmissor de 

paradigmas que influenciaram obras posteriores e comportamentos, dada a sua 

representação no imaginário de seus leitores. 

As terras novomundistas foram o espaço adequado para a 

transliteração desse tipo de leitura e para albergar os portentos lidos e  

imaginados nas diversas aventuras, durante as longas viagens que cruzavam os 

mares até as terras do grande achado. Acreditamos nessa ideia, em função das 

novidades desse ambiente, adequado para receber as figuralidades e imagens 

depositadas pelo homem que chegava nesse novo espaço carregado de 

experiências e demandas para atender e desenvolver. Oviedo, homem 
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experiente, recupera o cenário do descobrimento, contemplando o literário e o 

historiográfico. A maneira como o cronista representa a realidade chamou-nos a 

atenção, porque ele engendra componentes do imaginário medieval, admitidos na 

tradição literária de sua época, como elementos das novelas de cavalaria, e o 

contexto historiográfico, com seus relatos sobre o registro visual do Novo Mundo. 

Com isso, a figura do cavaleiro medieval assume papel basilar nessa empreitada 

e ao seu redor um conjunto de aspectos próprios da mentalidade e do imaginário 

medieval, bem como o peso da tradição e da herança, condição fundamental para 

os escritos cronísticos. 

Uma das principais fontes, usadas pelo cronista, foi a transferência de 

características de povos com quem os espanhóis estiveram em guerra durante os 

séculos anteriores, para o habitante natural do Novo Mundo, como meio de  

justificar e legitimar iniciativas bélicas. Tudo isso com vistas a garantir a 

colonização e a evangelização desses seres. Em parte, essa visão do cronista 

pode ser  pautada na sua experiência e na convivência com os costumes e rituais 

da corte que servirá de base à estrutura narrativa de seus relatos. Portanto, o 

contexto no qual acontece a sua formação justifica a intensa defesa dos modelos 

tradicionais caracterizadores da sociedade cortesã. 

É nesse sentido que percebemos em Quinquagenas de la nobleza 

española e Batallas y Quinquagenas a importância de um modelo exemplar 

constituído na convivência  de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés durante 

sua estada na corte da Itália e na sua vida na Espanha também em ambiente 

cortês, enquanto servia e trabalhava com os nobres e a realeza desses países. 

Dessa forma a procura por um lugar nessa organização social, vista como ideal, 

foi mais um incentivo na produção desses relatos que destacavam o papel dos 

nobres e suas façanhas.  

O registro desses relatos, cujo foco visava a descrição da nobreza 

espanhola, influenciou a produção da cronística novomundista oviedina, uma vez 

que a grande maioria das suas obras passou por um processo de escrito longo e 

de constantes reformulações, possibilitando assim, que se tornasse autor de um 

acervo de obras cronísticas cuja concomitância de seus escritos com o convívio e 
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a influência de ambientes refinados servisse de hipotexto entre as suas 

produções.  

Assim, algumas das características presentes na novela de cavalaria 

foram retomadas na descrição das aventuras e nos modelos construídos pelo 

narrador das obras cronísticas sobre a América, bem como a importância da 

nobreza e sua civilidade, imprimindo o caráter de verdade às descrições contidas 

em diversos relatos. Procedimentos construídos pelo cronista por meio de 

quadros, nos quais os representantes da nobreza viram ou participaram de 

acontecimentos semelhantes aos narrados por Oviedo, com o propósito de 

aproximar e legitimar os relatos presentes no seu fazer narrativo. 

O cronista conheceu nos ambientes refinados das cortes em que viveu, 

alguns dos mais famosos escritores e artistas italianos e espanhóis de sua época. 

Desse modo, conheceu de perto as influências humanistas percebidas, 

principalmente, em HGNI, por relacioná-las no discurso em inúmeras citações e 

recorrências a autores da cultura italiana como Aretino e Petrarca. 

As obras historiográficas elaboradas a partir das observações feitas 

nas terras americanas tinham um propósito de registrar e assimilar o compósito 

natural encontrado nesse vasto mundo que se descortinava diante dos olhos dos 

representantes do Velho Continente. Para a realização dessa iniciativa, Oviedo 

produziu duas obras de suma importância Historia General y Natural de las Índias 

e Sumario de la Natural Historia de las Índias. Ambas, além de traduzir e 

examinar essa realidade, foram fundamentais para a construção de instrumentos 

que possibilitassem a compreensão e ao mesmo tempo colaborassem na 

formação da identidades desse novo contexto. Apesar das duas obras 

apresentarem diversos pontos comuns, guarda cada qual a sua particularidade na 

composição estrutural. Por um lado, o SNHI em um número menor de quadros 

descritivos, por outro a HGNI com um conjunto considerável de livros que permite 

um maior detalhamento. 

Essas duas obras serviram como instrumento no qual o cronista 

Oviedo, no seu intento descritivo, desenvolveu estratégias narrativas a fim de 

aproximar as duas realidades, Novo e Velho Mundo. No interior desse desafio, 
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alguns espaços surgiram no momento da elaboração da descrição da realidade 

encontrada nas novas terras, haja vista os esquemas empregados pelo cronista 

espanhol no processo descritivo assimilador estavam embasados na realidade 

europeia. Dessa feita, soergueram-se algumas problemáticas, entre as quais, vale 

destacar a incompletude das representações utilizadas no momento da leitura e 

descrição de uma realidade a partir de outrem. Ao lado desse repto, outro 

desajuste surge no momento em que o cronista se utiliza de representações que 

em virtude da sua origem não alcançam o sentido proposto e solicitado pelo 

ambiente descrito, em outras palavras, a sobreposição de esquemas ideológicos 

europeus sobre a realidade americana requereu um acrescentamento em outras 

esferas, visto que os espaços surgidos causariam uma incompletude. 

A resposta para essa desafiação foi possível por meio do uso de 

recursos retóricos que brindaram ao seu fazer narrativo instrumentos de 

convencimento ao leitor europeu e, na mesma oportunidade, garantiram um 

protagonismo, em diferentes episódios, de contornos épicos do cronista Oviedo e 

de outros indivíduos que integravam as expedições. Vale destacar a presença de 

recursos de natureza literária e imaginativa, tal como a figura do narrador e de 

personagens, apresentados no interior do discurso cronístico oviedino, que a 

partir de um olhar atual, emergem  na sua tessitura textual.        

Todos os recursos utilizados por Oviedo revelaram interesses que 

foram além da proposta descritiva documental, proporcionando a condução de 

uma narrativa que encontrou, nos relatos intercalados, a legitimidade dos fatos 

vistos ou ouvidos. Assim como, um equilíbrio entre as duas naturezas, ora 

exaltada com vista a garantir interesses e a promocionalidade da empresa 

colonizadora, ora inferiorizando esse ambiente e seus habitantes, como maneira 

de garantir e justificar as iniciativas beligerantes e subjugadoras do compósito 

americano durante a colonização. 

Nesse mesmo sentido, o uso constante de fórmulas, como a Auctoritas, 

permitiram o diálogo e a emulação de fontes da antiguidade e da Idade Média. 

Dessa maneira, o cronista soube combinar o que era seguido como modelo 

historiográfico do momento renascentista com suas experiências pessoais. Além 

disso conseguiu, pela mentalidade medievalista forte em seu pensamento, 
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resultado de um legado de suas leituras de mundo, organizar sua retórica a partir 

de elementos como a Auctoritas, a formula mentis, o simbolismo anagógico, 

utilizado em suas interpretações do mundo animal. Esses recursos autorizaram, 

em um primeiro momento, o reconhecimento e o debate sobre o conjunto 

observado na realidade novomundista. Posteriormente, serviu como um 

referencial para inúmeras reformulações conceituais e científicas que garantiram 

o protagonismo e a projeção, ainda nos dias atuais, de Gonzalo Fernández de 

Oviedo y Valdés. 
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