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RESUMO 

Não é fácil discernir os comportamentos e atitudes de personagens de 

grandes romances quando estes já receberam da grande crítica 

definições fixadas. A obra Cien Años de Soledad (1967), do escritor 

colombiano Gabriel García Márquez, exaltada como um grande 

clássico da literatura hispano-americana pela alusão à história da 

formação da América Latina e pela riqueza nas descrições 

topográficas e humanísticas não foge das taxativas definições de seus 

personagens. Cien Años difere das demais produções de García 

Márquez por abranger a inquestionável referência ao povo latino-

americano, com suas características físicas e psicológicas atribuídas de 

forma magnânima aos moradores da fictícia cidade de Macondo. A 

identidade e a força das personagens Amaranta e Remedios, a bela, 

escolhidas para o presente trabalho são bastante relevantes. Elas 

representam gerações, pensamentos e comportamentos opostos, mas 

que em alguns momentos assumem traços da identidade uma da outra, 

o que as torna personagens circulares. Remedios, a bela, é diferente de 

sua tia-avó Amaranta primeiramente pelo epíteto que acompanha seu 

nome; é alheia às convenções sociais e aos sentimentos e natural 

quase que no sentido rosseauniano. Já Amaranta carrega traumas 

amorosos, arrependimentos vitalícios e uma carga psicológica intensa. 

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo comparativo da 

construção identitária dessas personagens e verificar as divergências e 

pontos de confluências entre suas personalidades e atitudes ao longo 

do romance, rompendo assim as interpretações estereotipadas. Para 

conseguir tal intento utilizamos os seguintes aportes bibliográficos: 

Candido (1985), Guillén (2007), Vargas-Llosa (2007) e Shaw (1998). 
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Espelhos de Macondo: Amaranta e Remedios, a bela 

 

A escolha das duas personagens em questão não foi feita de 

maneira aleatória ou arbitrária. Fizemos essa eleição apropriando-nos 

das inúmeras situações de espelhamento e contraposições existentes 

dentro da própria obra. Escolhemos, então, personagens e 

personalidades que possuíssem de maneira bastante evidente essa 

dualidade de comportamentos, nas quais, consequentemente, são 

contrapostas as situações em que se envolvem e são envolvidas; e que 

estas também representassem gerações e modos de pensar distintos. 

Para esses objetivos Amaranta e Remedios, a bela tornaram-se nossos 

perfeitos objetos de estudo. 

Fizemos primeiramente um apanhado de todas as 

características superficiais e profundas de ambas (mas não de maneira 

quantitativa); separamos essas características em três tipos: as que 

divergiam, as que convergiam e as que eram invertidas (considerando 

o que se esperava de cada uma). Estas últimas, decidimos, seriam o 

argumento central para provarmos que elas não são somente o que 

aparentam ser ao lermos a obra de maneira descuidada; serviriam, 

portanto, para o rompimento dos estereótipos entre as duas. 

 

Cien años de Soledad – uma representação da América Latina 

 

Em Macondo, a cidade fictícia de Cien años de soledad, de 

Gabriel García Márquez (1967), são retratados acontecimentos 

cotidianos da família Buendía, que nos levam a compreender nossas 

raízes mais profundas, desde o “descobrimento” da América e sua 

exploração às características físicas e psicológicas de seus habitantes. 

Há na obra registros de memórias, medos, aventuras, tragédias, 

superstições e o encanto pelo novo exposto como na visão dos 

colonizadores; por isso tudo enriquecido com elementos “mágicos e 

encantados": “ese tiempo histórico aludido, cuyos confines se 

mencionan de paso ocupa unos cuatro siglos más o menos, desde unos 
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conquistadores españoles y piratas británicos hasta fases conflictivas 

de la historia de Colombia en el siglo XX. (GUILLÉN, 2007, p. 103) 

A fuga de Riohacha é iniciada na travessia dos pântanos 

sombrios movidos pelo medo e pela esperança, mas principalmente 

pela tentativa do casal José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán de se 

libertarem do fantasma de Prudencio Aguilar, que fora morto por 

afrontar José Arcádio expondo sua incapacidade de consumar seu 

casamento com a esposa, sendo, portanto Prudencio o célebre 

responsável pela busca do que iria ser a literalmente sonhada 

Macondo. 

Compreender a Macondo civilizada de guerras, mortes, greves, 

exploração de nativos por empresas internacionais; a religiosidade, a 

lei e a modernidade é ver que Macondo registra de maneira camuflada 

muitas referências à construção da América Latina. A visão de todo 

um continente espelhado em uma região encantada. A atenção do 

leitor é essencial para entender o grande mistério da formação social 

desse povo que viveu vários conflitos e roubos de sua identidade: 
 

No lo definen [el libro] éxodos ni diluvios, incestos ni 

fatalidades. Se compone de hechos o procesos 

sociopolíticos como las guerras civiles entre liberales y 

conservadores, las elecciones, el auge del banano, las 

huelgas, las instituciones estatales, los cargos 

administrativos y el poder del capitalismo 

norteamericano. (GUILLÉN, 2007, p. 103) 

Macondo sob as ordens de José Arcadio Buendía simbolizava 

uma sociedade mais justa e igualitária. Mas a chegada do corregedor 

Sr. Apolinar Moscote representando a entrada das leis na região 

rompe a ideologia de que a ordem social precisava apenas de um 

representante local da comunidade para garantir a paz. Da ficção para 

a realidade, o conquistador espanhol se impôs como lei maior e 

mostrou que dele provinha toda ordem. 

Um dos momentos em que percebemos uma grande imposição 

de poder na América que é retratado na obra é o registro do massacre 

dos operários da Companhia Bananeira, que traz supostamente 

prosperidade econômica e tecnológica para Macondo: 
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Hay en el fondo del libro ‘una última revelación 

totalmente metafísica’ y ésta tiene que ver con nuestro 

concepto de la realidad misma. Con respecto a eso el 

episodio-clave es, sin duda alguna, el de la masacre de 

los trabajadores de la Compañía bananera, reflejo 

directo de un episodio histórico que el gobierno 

colombiano logró presentar, sin embargo, como un 

episodio inventado. (SHAW, 1998, p. 112) 

A Companhia Bananeira faz referência à United Fruit 

Company (UFC) –  uma multinacional norte-americana de frutas 

tropicais do final dos século XIX, que possuía graves irregularidades, 

sendo a principal delas a exploração da força de trabalho – evoca 

ainda tantas outras empresas que não só exploraram as riquezas 

naturais do solo centro e sul-americano, mas também maltrataram e 

mataram covardemente trabalhadores, nativos ou não, que 

reivindicavam por melhores condições de trabalho em toda a história 

latino-americana. Realidade imperialista das empresas internacionais 

que chegaram à America no século XX, que deveria ficar registrada na 

História; assim como José Arcadio Buendía fazia com os nomes dos 

objetos para que não fossem esquecidos durante a peste da insônia.  

O feminino em Cien años 

 

A história contada em Cien años é povoada por dezenas de 

incríveis personagens femininas. Quase sempre marcadas pela 

hipérbole – que é o exagero da verdade das coisas, como afirma 

Vargas Llosa, “en Cien años todo tiende a hincharse, a multiplicarse” 

(2007, p. 28) – essas mulheres são exageradas, belas, apaixonadas, 

literalmente poderosas. 

A abundância de comportamentos é facilmente percebida. Há 

personagens de maior e menor importância, mas todas bastante 

representativas. Amparo Moscote e suas seis irmãs, apesar de 

mulheres e jovens, ajudam o pai, o Sr. Apolinar Moscote a viver em 

Macondo, contrariando o “costume” que afirma que o homem é o 

provedor do lar: “para sobrellevar los gastos domésticos, sus hijas 

abrieron un taller de costura, donde lo mismo hacían flores de fieltro 
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que bocadillos de guayaba y esquelas de amor por encargo.” 

(GARCÍA-MÁRQUEZ, 2007, p. 27) 

As apaixonadas Rebeca e Amaranta são hiperbólicas: uma em 

seus amores, outra em suas vinganças e rancores. Apaixonada também 

é Meme, que é enclausurada em um convento pela mãe por se render 

aos encantos de Maurício Babilônia. A recatada Fernanda del Carpio, 

que é mais temente às convenções sociais que à Deus, sonha sempre 

em ser nobre. Mas não possui a nobreza silenciosa de Santa Sofía de 

la Piedad.  

Petra Cotes e Pilar Ternera são as transgressoras da história. 

Ternera é excluída em muitos ambientes por levar o estigma de 

prostituta. Intrigante é que Úrsula a exclui por ela iniciar sexualmente 

seus filhos, mas não os condena por fazê-lo. Prostitutas também as 

matronas francesas, a negra Nigromanta e a “mulata com tetas de 

cadela”; esta última, explorada pela avó, deve dormir por vinte 

centavos, com setenta homens por noite para pagar pela casa da avó, 

que incendiara acidentalmente. 

Já Petra é uma personagem instigante e riquíssima: “es un 

agente magnífico de lo real imaginario, ya que su amor ‘tenía la virtud 

de exasperar a la naturaleza.’ (...) No es una maga que domina la 

magia: es magia en sí misma.” (VARGAS-LLOSA, 2007, pp. 50-51). 

Apesar de ser amante de Aureliano Segundo, esposo de Fernanda, no 

período em que os recursos dos Buendía estão escassos Petra lhes 

manda provisões para que Fernanda não passe fome.  

Amaranta Úrsula, a última Buendía, é a mais alegre e moderna. 

Há duas marcas interessantes em sua passagem: a submissão a que ela 

obriga o esposo, pondo-lhe uma coleira de seda; e seu filho, que é o 

último da estirpe e o único que nasce com o rabinho de porco que 

assombrou Úrsula a vida inteira.  

As Remedios: Remedios Moscote e Remedios, a bela são 

rápidas e marcantes em suas aparições. A primeira se torna mulher 

precocemente, e surpreende: cuida de quase tudo e traz um pouco de 

tranquilidade a casa. Faz lembrar as meninas de países longínquos e 

de culturas antigas que eram (e são) obrigadas a casar-se antes mesmo 

da puberdade. Já Remedios, a bela é alienada em tudo; quanto mais 

simples tenta ficar, mais atraente se torna para os homens. 
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E como não citar Úrsula Iguarán, matriarca dos Buendía, que é 

o pilar de sustentação da família e da história contada. Macondo passa 

por duas grandes invasões de elementos do “mundo externo” e Úrsula 

é responsável pela primeira, quando, em busca inconsequente pelo 

filho que foge com os ciganos, encontra as bordas de Macondo, e o 

caminho para o mar e para outros povoados que seu esposo José 

Arcádio Buendía tentou encontrar sem sucesso por diversas e 

dolorosas vezes. 

Essa essência feminina está presente em todos os cantos da 

obra: nos ambientes, na acolhida de Úrsula aos filhos; nas descrições 

das sensações sexuais de Rebeca e de Meme; na beleza de Santa Sofia 

de la Piedad e de Fernanda. Mas também nos sentimentos de vingança 

de Amaranta, no amor sem regras de Petra Cotes; na vulgaridade de 

Pilar Ternera e na malícia de Meme. O feminino está até no que não 

está, como na ausência de descrições das características físicas de 

Remedios, a bela, pois qualquer informação sobre esta excluiria tudo o 

mais que é belo ou todas mais que se consideram as mais belas de seus 

mundos.  

Amaranta Buendía: pesares, lágrimas e vingança  

 

Durante sua infância Amaranta demonstrava doçura e um bom 

relacionamento com a irmã adotiva Rebeca; entretanto, na juventude 

aflora-lhe um ódio ocasionado pela rejeição de Pietro Crespi, que 

escolhe casar-se com Rebeca. Nascia ali um desejo de vingança. Seus 

pensamentos arquitetavam as mais variadas formas de impedir esse 

casamento: 

Amaranta se sintió humillada y le dijo a Pietro Crespi 

con un rencor virulento, que estaba dispuesta impedir la 

boda de su hermana aunque tuviera que atravesar en la 

puerta su propio cadáver. (…) – No te hagas ilusiones. 

Aunque me lleven al fin del mundo encontraré la 

manera de impedir que te cases, así tenga que matarte. 

(GARCÍA-MÁRQUEZ, 2007, p. 32) 

Depois de ser abandonado por Rebeca, que se casa com José 

Arcádio, Pietro continua a frequentar a casa dos Buendía, e em sua 
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solidão, passa a ver Amaranta com imensa ternura. As atitudes dela 

premeditavam que cedo ou tarde Crespi a pediria em casamento e ela 

em seu esperado momento de vingança o recusaria, levando-o a mais 

completa tristeza e morte. 

 A dualidade “amor e ódio” iniciada na adolescencia de 

Amaranta a marcaria por toda a vida. Como a marcaria também a 

virgindade simbolizada pela atadura negra em uma das mãos. A 

negação ao ato sexual dialoga com a incapacidade da personagem de 

conseguir expressar seus bons sentimentos – como o amor – dando 

lugar ao rancor, ao arrependimento e a vingança em forma de 

negativas aos admiradores. Tortura a Pietro, ilude os sobrinhos 

Aureliano José e José Arcadio e matiriza o Coronel Gerineldo 

Márquez negando a felicidade para si e para eles. Prefere morrer 

expondo a sua covardia em amar um homem na vida exaltando a 

pureza de seu corpo na morte, quando obriga Úrsula a dar testemunho 

público de sua virgindade. 

Apesar dos Buendía renegarem Rebeca, Úrsula, secretamente, 

encontra na fraqueza de Amaranta a admiração pela filha adotiva, que 

tem coragem de viver seu amor com o irmão de criação José Arcádio, 

como é possível observar no trecho: “Rebeca, la del corazón 

impaciente, la del vientre desaforado, era la única que tuvo la valentía 

sin frenos que Úrsula había deseado para su estirpe.” (GARCÍA-

MÁRQUEZ, 2007, p. 103) 

A Bela - O bom selvagem de García Márquez 

 

Como já foi mencionado, Cien años de Soledad é repleto de 

personagens femininas, todas com características bem definidas. 

Remedios, a bela, é mais do que o epíteto que acompanha seu nome; 

além de possuir uma beleza perturbadora, consegue se distanciar da 

vida comum de Macondo. Impenetrável aos formalismos e às malícias 

Remedios, a bela vive em uma realidade que foge a compreensão até 

dos mais próximos. Não compreende porque as pessoas complicam 

tanto a vida; por que as mulheres precisam usar corpetes, anáguas, 

joias e até mesmo manter os cabelos longos por pura convenção 

social: “llegó a los veinte años sin aprender a leer y escribir, sin 

servirse de los cubiertos en la mesa, paseándose desnuda por la casa, 
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porque su naturaleza se resistía a cualquier clase de 

convencionalismos.” (GARCÍA-MÁRQUEZ, 2007, p. 82) 

Tudo nela perturba os homens: o rosto, os cabelos em 

“cascata”, depois a cabeça raspada, a bata de estopa sem usar nada por 

baixo, e até a alienação com relação a tudo isso, fato que seus 

admiradores encaram como falsa inocência para instigá-los ainda mais, 

fazendo-os chegar a extremos para vê-la por alguns instantes; atos que 

levaram alguns até à morte. Sua beleza não carecia de nenhum 

adereço para chamar a atenção dos homens, pois já era, segundo 

Guillén, “incomparable, hiperbólica, absoluta”. (2007, p. 111) 

Remedios é descrita em alguns momentos como ser natural, 

em outros como angelical. Baseado numa visão naturalista nos 

apoiamos na teoria rosseauniana para analisar essa personagem 

singular de Cien años de soledad. 

Remedios, a bela sob o olhar de Rousseau 

 

O estado de natureza segundo Jean-Jacques Rousseau retrata 

um patamar no qual o indivíduo se encontra isolado de seus 

semelhantes, tendo suas necessidades atendidas exclusivamente com o 

que a natureza lhe oferece. O ser natural desconhece as lutas e vive 

tranquilo; esse é “o bom selvagem” rosseauniano. O embate entre 

fracos e fortes, seria o que Rousseau define por estado de sociedade 

(ou social), que se inicia quando outro indivíduo, usando de sua força 

se apropria de determinado espaço; portanto, possuir propriedade seria 

o divisor entre o estado natural e o estado social. Para ter uma vida 

tranquila os indivíduos firmam um acordo “onde a vida social é 

considerada sobre a base de um contrato em que cada contratante 

condiciona sua liberdade ao bem da comunidade, procurando proceder 

sempre de acordo com as aspirações da maioria”. (ROUSSEAU,1987-

1988, p. 8) 

O individual e o coletivo estão bem representados em dois 

momentos na obra: durante a travessia do pântano e a formação de 

Macondo. O pântano retrata um dos momentos de solidão mais 

profunda de José Arcádio Buendía e de seus seguidores, que 

enfrentam a travessia da serra sem uma rota definida e sobrevivem 

apenas com o que proveem da natureza, assim como o ser natural de 
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Rousseau. Durante quase dois anos a única luta que conheciam era a 

da sobrevivência no pântano. Metaforicamente, Remedios, a bela está 

em plena solidão, distante dos encantos da modernidade desfrutada 

pelos moradores de Macondo. Sua única preocupação é consigo 

mesma, independente de qualquer imposição da sociedade a que 

pertence. Seu conflito é ideológico e isso a torna isolada de todos em 

seu pântano interior: 

La abandonaron a la buena de Dios. Remedios, la bella, 

se quedó vagando por el desierto de la soledad, sin 

cruces a cuestas, madurándose en sus sueños sin 

pesadillas, en sus baños interminables, en sus comidas 

sin horarios, en sus hondos y prolongados silencios sin 

recuerdos (GARCÍA-MÁRQUEZ, 2007, p. 98).  

Pensando na fragilidade mental em que vivia sua neta, Úrsula 

tenta educá-la para um possível casamento, o qual serviria como uma 

forma de protegê-la de seus conflitos pessoais.  

De acordo com Rousseau a ausência da vida em comunidade 

não é completa, pois o indivíduo rompe seu isolamento para a 

reprodução. Remedios, a bela, um ser quase angelical exala e vive seu 

caráter virginal, o que contraria em parte a hipótese rosseauniana, pois 

ela é completamente só. Não conseguindo interagir com os demais 

membros de seu grupo social, só atinge a liberdade plena ao ascender 

aos céus, de maneira fantástica, representando sua ruptura com a 

sociedade de Macondo. Não haveria uma outra maneira de retirá-la da 

história. 

O jogo de contrastes entre as damas 

 

As divergências e convergências entre Remedios, a bela e 

Amaranta são muitas e em diversos âmbitos de suas vidas. Retomando 

algumas descrições já apresentadas anteriormente neste artigo 

citaremos algumas das mais marcantes dessas características 

começando pelas divergências.  

A beleza, por exemplo, é um dos elementos mais discrepante 

entre as duas. Amaranta sabe disso e se aborrece: expulsa a sobrinha-

neta da sala de costuras para que Gerineldo não a veja. Remedios, a 
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bela é um ser belíssimo, de uma imagem indescritível; a mulher mais 

bela do mundo segundo os manuscritos de Melquíades. Amaranta, ao 

contrário, é a Buendía que menos possui atributos físicos atraentes; e 

com quem o tempo é mais atroz. 

O amor é um forte substantivo da obra com o qual Amaranta 

não sabe lidar. Apaixona-se diversas vezes por homens de fora e de 

dentro de sua família. Homens que, inicialmente não têm ligações 

sentimentais com ela, o que a faz sofrer; mas o fato intrigante é que 

quando sabe que estes homens estão apaixonados por ela, os despreza 

e os desilude, sem medir seu próprio sofrimento posterior nem suas 

palavras: “ – No seas ingenuo, Crespi – sonrió –, ni muerta me casaré 

contigo.” (GARCÍA-MÁRQUEZ, 2007, p. 47). Desilude da mesma 

maneira a Gerineldo Márquez. 

Já para sua sobrinha-neta os sentimentos em geral, incluindo o 

amor, são uma perda de tempo. E ri dos rapazes que mostram desejo 

por ela, como do forasteiro que implora com “los ojos llenos de 

lágrimas que se casara con él. Ella le contestó sinceramente que nunca 

se casaría con un hombre tan simple que perdía casi una hora, y hasta 

se quedaba sin almorzar, sólo por ver bañarse a una mujer.” 

(GARCÍA-MÁRQUEZ, 2007, p. 96) 

Uma é o inverso da outra também quando o assunto é 

inteligência. Amaranta é mais do que inteligente: é ardilosa. Usa toda 

sua desenvoltura intelectual para separar Pietro Crespi de Rebeca, 

conquistar o Coronel Gerineldo Márquez e usufruir até onde sua 

coragem permite de momentos íntimos com dois de seus sobrinhos. A 

Bela por sua vez, de acordo com Fernanda, é uma “débil mental”, pois 

quando a vê comendo com as mãos lamenta que os bobos de nascença 

tenham vidas tão longas. 

Porém, o que mais contrapõe as parentas é a sexualidade. 

Depois de ser descartada por Pietro – que escolhe Rebeca – Amaranta 

torna-se cada vez mais fria e frígida. Leva consigo até o dia de sua 

morte a virgindade e o símbolo desta: a atadura negra na mão. 

Remedios, por sua vez não se percebe como uma mulher sensual; nem 

ao menos como ser feminino. Poderíamos dizer que é um ser sem sexo, 

como dizem serem os anjos. Não encontra fundamento algum em 

arrumar-se e enfeitar-se para os homens.  
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Encontramos convergindo entre as duas personagens o modo 

como cada uma morre e um suposto “poder de morte”. Apesar da 

diferença na maneira como deixam a história (Amaranta sendo 

sepultada com todos os ritos tradicionais dos enterros e Remedios, de 

modo totalmente oposto nem sequer morre: ascende aos céus), há 

nestes eventos, em nossa concepção, um traço de semelhança. A 

morte das duas envolvem dois grandes sonhos do homem: o de voar e 

o de saber o que há depois da morte. 

Quando Amaranta avisa ao povo de Macondo que prepare suas 

cartas, pois ela as entregará quando estiver no mundo dos mortos, 

evoca um dos desejos mais antigos do homem: o de saber se há e/ou 

como será a vida após a morte. Da mesma maneira a “morte” de 

Remedios nos faz recordar do sonho do homem de voar explorado 

desde Ícaro. 

Sobre os possíveis poderes de morte das duas, não podemos 

afirmar que exista, mas as evidências são fortes. Amaranta, ao se ver 

sem saída com a chegada iminente do casamento de Pietro e Rebeca, 

tendo esgotado seus planos astuciosos, deseja intensamente que algo 

aconteça, e pensa até em pôr veneno no café da irmã; pouco depois 

Remedios Moscote morre:  

Una semana antes de la fecha fijada para la boda, la 

pequeña Remedios despertó a media noche empapada 

en un caldo caliente que explotó en sus entrañas con una 

especie de eructo desgarrador, y murió tres días después 

envenenada por su propia sangre con un par de gemelos 

atravesados en el vientre. (GARCÍA-MÁRQUEZ, 2007, 

p. 37) 

Amaranta se culpa pela morte da menina Remedios, achando 

realmente que seu desejo de que algo acontecesse tivesse ocasionado o 

ocorrido. Remedios, a bela seria culpada, talvez, da morte de quatro 

rapazes, em situações diferentes, que sucumbem depois de tentar 

aproximar-se dela: o primeiro, um jovem comandante da guarda que 

amanhece morto em sua janela; o segundo, um cavaleiro estrangeiro 

que cai em desespero; um forasteiro que cai dentro do banheiro 

enquanto ela se banhava, fratura o crânio e morre rapidamente é o 

terceiro; o quarto e último, um trabalhador da Companhia Bananeira 
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que consegue tocá-la no ventre e pouco depois se vangloria do feito, 

“minutos antes de que la patada de un caballo le destrozara el pecho, y 

una muchedumbre de forasteros lo viera agonizar en mitad de la calle, 

ahogándose en vómitos de sangre.” (GARCÍA-MÁRQUEZ, 2007, p. 

97) 

Depois dessa última ocorrência se espalha em Macondo que 

Remedios possui um poder mortal. Este é um dos poucos mistérios 

não desvendados na obra. 

Personagens circulares e o rompimento dos estereótipos 

 

Características que são contrapostas entre Remedios e 

Amaranta, ou seja, quando elas se comportam de uma maneira que se 

esperaria que a outra o fizesse, rompem com os estereótipos sobre elas, 

provando também, que não são personagens planas, e sim circulares –

ou esféricas –, já que em alguns momentos seus comportamentos e 

atitudes mudam. Sobre personagens planas Candido as descreve como 

“sêres íntegros e fàcilmente delimitáveis, marcados duma vez por 

tôdas com certos traços que os caracterizam”; e sobre as esféricas 

afirma serem “sêres complicados, que não se esgotam nos traços 

característicos, mas têm certos poços profundos, de onde pode jorrar a 

cada instante o desconhecido e o mistério.” (1964, p.45) 

Amaranta, que é das duas a personagem que representa a 

lucidez e o senso de realidade, trai – inconscientemente – seu realismo 

ao encontrar-se com a Morte na varanda; enquanto costuram, a Morte 

dá a ela uma tarefa e um prazo: tecer sua própria mortalha e quando 

esta ficar pronta, Amaranta morrerá. Esse fato a encaixa como 

personagem milagrosa e até mesmo fantástica. Situação que é 

reafirmada quando ela avisa ao povo de Macondo que escreva suas 

cartas aos entes mortos, pois ela as entregará. 

Remedios, a bela, que é um símbolo inquestionável da 

literatura fantástica por ser a criatura que ascende aos céus em vez de 

morrer demonstra ser bastante coerente e prática ao optar viver sem 

complicações nem supérfluos; baseando-nos em nossa leitura crítica 

da obra ela revela uma personalidade realista e descomplicada.  
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Essas descobertas nos levam a romper com uma visão 

fragmentária das personagens e que, consequentemente, nos conduz a 

descobertas de fatos inesperados. 

Breve conclusão 

 

Assim como as pessoas as personagens não possuem somente 

uma dimensão, um lado, uma leitura. Nunca somos somente aquilo 

que parecemos ser. Temos nossos segredos, mitos e ritos próprios. 

Entretanto, para encontrarmos essas nuances é necessário aprofundar, 

pesquisar, comparar, fundamentar e até mesmo quantificar para, enfim, 

desmistificar. Foi isso que brevemente tentamos fazer ao longo desse 

artigo. É preciso pensar nos extremos da ideia de liberdade e de 

equilíbrio de cada indivíduo e para cada indivíduo. Pensar também na 

ampla noção de “identidade latino-americana”, que embora seja 

inerente ao povo, este está sempre em busca dela. Do nosso ponto de 

vista a obra de Gabriel García Márquez, especialmente Cien años de 

soledad e suas personagens femininas, incluindo Remedios, a bela e 

Amaranta merecem ser estudadas de maneira mais profunda de modo 

a romper os estereótipos que são frequentes em relação a essa obra. 

Este, entretanto, é um projeto de maior fôlego e para o futuro. 

 

Referências Bibliográficas 

 

CANDIDO, Antonio. A personagem da ficção. São Paulo: Editora 

Perspectiva, 1964. 

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Cien años de soledad (edición 

conmemorativa de la Real Academia Española). Madrid: Santillana 

Ediciones Generales, 2007. 

GUILLÉN,Claudio. Algunas literariedades de Cien años de 

Soledad. In GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Cien años de soledad 

(edición conmemorativa de la Real Academia Española). Madrid: 

Santillana Ediciones Generales, 2007. 



Anais do IX EIEL

Número 4, 2013, v. único.
| 189 

 

 

PERROT, Michelle. Minha História das Mulheres. [tradução: 

Angela M. S. Côrrea]. São Paulo: Contexto, 2007. 

ROSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. [tradução: Lourdes 

Santos Machado]. São Paulo: Nova Cultural, 1987-1988. 

SHAW, Donald. Nueva Narrativa Hispanoamericana. Madrid: 

Catedra, 1998. 

VARGAS LLOSA, Mario. Cien años de Soledad. Realidad total 

novela total. In GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Cien años de soledad 

(edición conmemorativa de la Real Academia Española). Madrid: 

Santillana Ediciones Generales, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


