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Resumo 

 

O presente estudo consiste na análise dos artigos e ensaios de crítica literária e 

cultural publicados em livros ou na imprensa pelo peruano Mario Vargas Llosa. Para 

ampliar o entendimento da visão de mundo de um autor que, no Brasil, é muito mais 

conhecido pelas obras ficcionais, esta dissertação investiga de que forma suas 

concepções políticas, econômicas e culturais se enquadram numa visão “total” de 

realidade. Defendo aqui que, em sua crítica de literatura, o fundamental são as 

vinculações que consegue estabelecer entre diferentes áreas do conhecimento. Para 

Vargas Llosa, nenhum fenômeno cultural pode ser considerado isoladamente, sem 

suas conexões com outros dados da realidade. E é neste ponto que relaciono sua 

crítica às antigas aspirações humanistas de uma literatura ligada a um projeto de 

sociedade, de civilização e, principalmente, de indivíduo.  

 

Palavras-chave 

Mario Vargas Llosa – crítica literária – Teoria da Literatura – Literatura latino-

americana – jornalismo cultural.  
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Resumen 

 

El presente estudio se propone a un examen de los artículos y ensayos literarios y 

culturales que estén publicados en libros o periódicos por el peruano Mario Vargas 

Llosa. Para ensanchar el entendimiento de la visión de mundo de un pensador que, 

en Brasil, se conoce mucho más por sus obras de ficción, este trabajo investiga de 

qué manera sus nociones y convicciones políticas, económicas y culturales se 

cuadran en una concepción general de la realidad. Mi argumento en esta tesis es 

que, en su crítica cultural (principalmente en la literaria), lo fundamental son los 

vínculos que él plantea entre distintas áreas del conocimiento. Para Vargas Llosa, 

ningún fenómeno de la cultura puede ser considerado de forma aislada, sin que se 

establezcan las conexiones con otros datos de la realidad. En este sentido, relaciono 

su crítica a las antiguas aspiraciones humanistas de una literatura ensamblada a un 

proyecto de sociedad, de civilización y, esencialmente, de individuo.   

 

Palabras clave 

Mario Vargas Llosa – Crítica literaria – Teoria de la literatura – Periodismo cultural.  
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Introdução 

 

 

Terry Eagleton, em seu Literary Theory: an introduction (EAGLETON, 

1996:160), situa o crítico norte-americano Harold Bloom como um dos últimos 

remanescentes, dentro do universo acadêmico dos Estados Unidos, de certa tradição 

crítica de cunho humanista-liberal. Um projeto de retorno a essa ‘modalidade’ crítica 

é investigado e endossado num estudo dos teóricos Richard Freadman e Seumas 

Miller, presente no livro Re-pensando a Teoria. Os dois professores acreditam que tal 

tradição vinha sendo obnubilada pela crítica universitária hegemônica nos últimos 40 

anos, de cunho pretensamente mais “teórico” e “científico”. Segundo eles, os teóricos 

dessa vanguarda crítica vendem a idéia de que “a teoria literária contemporânea 

propõe-se a oferecer abordagens à literatura que sejam mais sofisticadas e 

autoconscientes que as anteriores, e mais relevantes socialmente” (FREADMAN e 

MILLER, 1994:11). O objetivo de Re-pensando a Teoria é “desconstruir” os 

argumentos anti-humanistas construtivistas (vide Capítulo 2 deste estudo) que 

embasam essas “teorias de vanguarda”, e conceber um novo modelo de crítica 

humanista que una rigor teórico e julgamentos moral, estético e ético.   

 A América Latina, julgo ser possível afirmar, possui um importante 

representante dessa mesma tradição: o escritor, jornalista, ensaísta e crítico literário 

Mario Vargas Llosa. A sua atuação como crítico literário e cultural — influenciada e 

indissociável da sua perspectiva (Weltanschauung1) pessoal da realidade —,  

baseada em ideais humanista-liberais, é o que analisaremos no presente estudo. 

No Brasil, seu nome é muito mais associado à literatura do que à crítica 

literária. Conquanto seu trabalho como jornalista cultural seja altamente divulgado e 

reconhecido na Europa e nos Estados Unidos — sua coluna quinzenal Piedra de 

Toque, publicada no jornal madrileno El País, é reproduzida em grandes revistas e 

                                                
1 Termo alemão que significa “visão de mundo”. O conceito tem diversos usos de acordo com 
diferentes teóricos (Dilthey, Husserl, Mannhein, entre outros). Usa-se aqui em sentido amplo, 
relativamente ao modo de percepção geral da realidade (ideologias, subjetividade, valores, 
preconceitos, emotividade, etc.) 
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jornais por todo o mundo —, tal atuação não tem a mesma repercussão entre os 

leitores brasileiros.  

Importa neste trabalho, entre outras coisas, justificar o enquadramento de 

Vargas Llosa dentro dessa já citada tradição crítica. No rastro de grandes ensaístas 

hispânicos como Miguel de Unamuno, Azorín, José Ortega y Gasset, Benito Pérez 

Galdós e Octavio Paz; e críticos como Samuel Johnson, Lionel Trilling ou o já citado 

Harold Bloom, Vargas Llosa une erudição literária a uma consistente formação 

intelectual, histórica, econômica e filosófica de raiz humanista. É assim que, na sua 

crítica de literatura, o fundamental são as conexões que ele consegue estabelecer 

entre diferentes áreas do conhecimento. Para Vargas Llosa, nenhum fenômeno 

cultural pode ser compreendido de forma isolada, sem que sejam consideradas as 

suas implicações no mundo da vida e da experiência humanas. A literatura, por 

exemplo, não poderia ser analisada separadamente da história dos povos, pois é 

uma “atividade da imaginação com raízes na história e projeções na moral” 

(VARGAS LLOSA, 2002a:36). 

Devido às considerações acima, a análise do crítico literário Mario Vargas 

Llosa não poderia prescindir das explanações sobre o ideário político e acerca das 

opiniões do intelectual no que concerne ao mundo da cultura em geral. Os últimos 

capítulos deste estudo se propõem a analisar o pensador peruano a partir de suas 

referências políticas e culturais. Foi necessário, ainda, descrever de forma breve a 

evolução e as mudanças significativas da “visão de mundo” do autor. Alguns 

aspectos da biografia e da trajetória e mudanças político-ideológicas do escritor 

também não puderam ser deixados de lado. 

A visão assaz particular de Mario Vargas Llosa sobre as relações entre 

literatura e política é um dos pontos de maior interesse para este estudo. O peso de 

seu nome e a divulgação internacional de suas obras, tanto aquelas de cunho 

ficcional quanto as jornalísticas, fazem de Vargas Llosa um importante formador de 

opiniões. Utilizando o mundo real como matéria viva, o narrador e ensaísta injeta em 

seus textos (ficcionais ou não) esse elemento fundamental em sua obra: uma visão 

crítica da cultura e das circunstâncias que o rodeiam.  
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A idéia de liberdade é o fulcro do seu pensamento acerca do fazer literário. Tal 

afirmação pode ser inferida tanto da sua obra ficcional quanto do seu pensamento 

crítico. Não é de se estranhar, portanto, que a América Latina e seus percalços 

políticos sejam um tema tão recorrente em seus romances, ensaios ou reportagens.   

A concepção de literatura de Mario Vargas Llosa nos remete diretamente à 

polêmica questão do valor literário. Em relação a este ponto específico, sugiro neste 

estudo um alinhamento (ainda que parcial) entre Vargas Llosa e Harold Bloom, no 

sentido de preconizarem um combate teórico à tentativa empreendida por alguns 

pós-modernos de relativizar as noções de verdade e de valor, e de tentar dogmatizar 

a idéia de que todas as manifestações culturais (e, portanto, todas as culturas) se 

equivalem axiologicamente. 

Não menos importantes são as concepções estéticas e formais muito 

presentes nos ensaios literários do escritor. Ao longo de sua vida de leitor voraz e de 

escritor compulsivo, Mario Vargas Llosa construiu um pensamento formal, 

principalmente sobre o gênero romance, inclusive se utilizando de nomenclaturas 

próprias, que serão também objeto de estudo nestas páginas. 

A atividade de crítico literário e cultural nunca foi exercida de forma 

sistemática por Vargas Llosa. Por isso utilizarei como base, além dos ensaios 

literários reunidos nos livros A verdade das mentiras, A linguagem da paixão, A orgia 

perpétua e Cartas a um jovem escritor, uma vasta quantidade de artigos sobre 

literatura e cultura publicados no jornal El País, de Madrid, e na revista Caretas, do 

Peru.  

Uma primeira motivação para a realização desta análise é justamente a 

escassez no Brasil de estudos especificamente voltados para a produção de crítico 

literário de Mario Vargas Llosa. Um acervo — já bastante profícuo e em constante 

ampliação — que tem sua importância assegurada não apenas pelo fato de seus 

ensaios e artigos serem lidos e reproduzidos nos principais jornais e revistas do 

mundo, mas, principalmente, por refletirem a visão de literatura de um dos principais 

escritores vivos.  

Outro fator importante que justifica a escolha deste objeto de estudo é que, na 

contracorrente de certos ‘pós-modernismos’, estruturalismos ou 
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desconstrucionismos, tão em voga nos meios acadêmicos, o escritor peruano 

defende que 

 
 

as grandes obras literárias enriquecem a vida, aprimoram os 
homens e são o sustentáculo da civilização. Para um pós-
moderno, essas crenças são de uma ingenuidade angelical 
ou de uma estupidez supina a ponto de ninguém sequer se 
dar ao trabalho de refutá-las (VARGAS LLOSA, 2002a:36).  

 
 
Ainda que o significado de um texto literário não possa ser completamente 

determinado (a significação última de um poema, por exemplo), Vargas Llosa 

defende que a leitura crítica pode mudar nossa concepção do texto e do mundo, 

ainda que essa mudança se limite a uma intenção e a um horizonte histórico 

determinado. Enfim, escrever e criticar literatura não vai nos levar a uma resposta 

definitiva sobre a natureza das coisas (nem mesmo à natureza da literatura ou da 

poesia), mas pode contribuir para uma compreensão das relações entre esses 

fenômenos e para um enriquecimento vital promovido pelo poder da literatura de 

mostrar outras possibilidades e de ampliar o horizonte de expectativas dos 

indivíduos. Quer dizer, o autor reconhece funções pragmáticas na recepção literária. 

Em resumo, as reflexões político-culturais de Mário Vargas Llosa, baseadas 

num ideal democrático-liberal de sociedade, serão analisadas em convergência com 

a sua perspectiva como homem de letras que possui, coerentemente, uma visão 

libertária de literatura. Reitera-se, então, que este estudo não prescinde de uma 

análise de viés político, já que seria um contra-senso às próprias hipóteses, 

assumidas aqui, de integralidade entre autor e obra. 

 

 

 

 

 



 15 

Capítulo 1 

Ânsia de liberdade: notas biobibliográficas 

 

 

Peruano nascido na cidade de Arequipa, Mario Vargas Llosa é reconhecido 

mundialmente como ficcionista — autor de romances e contos publicados em mais 

de 25 idiomas em todos os continentes. Ao seu trabalho de escritor, ele coaduna o 

labor como ensaísta, abordando desde temas culturais como literatura, cinema e 

pintura, até temas como política e economia. Ex-candidato à presidência do Peru, 

articulista por mais de uma década no El País de Madri, um dos jornais mais 

importantes da Europa, Vargas Llosa é um exemplo de intelectual engajado. No 

Brasil, seu nome é muito mais associado à literatura do que ao jornalismo. 

Ao lado de romances famosos como A festa do bode, Conversas na catedral, 

A guerra do fim do mundo, entre outros, Vargas Llosa vem produzindo uma 

consistente obra voltada ao estudo da literatura, especificamente. Entre textos 

acadêmicos, ensaios e pequenos artigos publicados em jornais do mundo todo, 

destacam-se García Márquez: historia de un deicidio, de 1971; Flaubert y Madame 

Bovary, de 1975; a série de ensaios compilados no volume A verdade das mentiras, 

que teve a edição brasileira publicada em 2004; e o livro Cartas a um jovem escritor. 

As circunstâncias de sua vida pessoal e da vida política do seu país o fizeram 

descobrir algo que ele mesmo costuma considerar como outro grande motor de sua 

existência: a ânsia de liberdade. Anos mais tarde registraria magistralmente esses 

conflitos na novela que lhe deu reconhecimento internacional, A cidade e os 

cachorros (1963). 

Num domingo, dia 28 de março de 1936, nascia Jorge Mario Pedro Vargas 

Llosa, na cidade peruana de Arequipa. À época, seus pais estavam separados, e ele 

só veio a conhecer o próprio pai aos dez anos de idade. A relação entre pai e filho, a 

partir de então, será sempre marcada por conflitos e pela busca, por parte de Mario, 

de autonomia e liberdade. Segundo o pesquisador Raymond L. Williams, um 
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importante dado sobre a infância do escritor é justamente o fato de, dentro de uma 

família profundamente religiosa (católica) e conservadora, ter havido essa relação 

conturbada e nada comum para os padrões da época (WILLIAMS, 1999:16).  

Estudou os primeiros anos no Colégio La Salle, de Cochabamba, na Bolívia. 

No ano de 1945, sua família volta ao Peru e se instala na cidade de Piura, onde 

freqüenta o Colégio Salesiano. Essa época está representada em sua literatura no 

livro La casa verde, obra dividida entre o memorialismo de infância e a reconstituição 

histórica peruana daquele período. Termina sua educação primária em Lima.  

O reencontro com seu pai significa uma grande mudança na educação do 

jovem, que ingressa no Colégio Militar Leoncio Prado, de Lima, no qual estuda o 

terceiro e quarto anos; contudo, termina o ensino médio no Colégio San Miguel, em 

Piura.  

Retorna à Capital peruana em 1953. Segue sua vida acadêmica na 

Universidad Nacional Mayor, de San Marcos, na qual estuda Letras e Direito, mas 

seu pai não concorda com sua opção de carreira. Além disso, nesta época de 

estudos universitários, estava instalada no Peru a ditadura do General Manuel Arturo 

Odría (1948-1956), o que tornou esse período bastante difícil para ele. Estes anos 

estão muito vivamente retratados no romance Conversas na catedral. Nessa obra, 

rica em aspectos autobiográficos e históricos, transparece muito fortemente a 

repressão aos direitos individuais e à liberdade de imprensa perpetrada pelo general 

Odría. Ainda nesta época, começar a realizar leituras mais politicamente orientadas. 

Sua situação pessoal e financeira se torna ainda mais complicada quando, 

aos dezoito anos, decide casar-se com Julia Urquidi, sua ‘tia’ política. 

Concomitantemente aos seus estudos, é obrigado a trabalhar em vários lugares para 

sobreviver: é redator de notícias na Radio Central, ficha livros e revisa os epitáfios 

nas tumbas de um cemitério. Não obstante todo o esforço, seus rendimentos totais 

mal asseguravam a subsistência.  

No ano de 1959, graças a uma bolsa de estudos, vai à Espanha a fim de fazer 

um doutorado na Universidad Complutense de Madri; assim, obtém o título de Doutor 

em Filosofia e Letras. Um ano depois de receber a titulação se muda para Paris. No 

início, sua vida na França é marcada pela penúria financeira. Dá aulas de espanhol e 
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começa a estabelecer amizades com personalidades do mundo literário. A situação 

começa a melhorar quando consegue um trabalho como jornalista na seção 

espanhola do France Presse. 

 A vocação literária sempre esteve presente na vida de Mario. Em seu livro de 

memórias, El pez en el agua (O peixe na água), de 1993, conta que a literatura em 

sua vida surgiu quase como uma rebelião contra a autoridade paterna, mas logo se 

converteu na precoce certeza de que seu destino ia estar marcado pela luta 

incessante com as palavras e as idéias.  

Suas primeiras e mais fortes influências literárias foram os franceses: Flaubert, 

Albert Camus e Jean-Paul Sartre. O reconhecimento como ficcionista acontece 

quando publica um conjunto de contos, em 1959, intitulado Os chefes, com o qual 

conquista o prêmio Leopoldo Arias. Já havia escrito, anteriormente, uma obra de 

teatro, o drama La huída del inca (A fuga do inca). 

Divorciado de Julia Urquidi desde 1964, casa-se em 1965 com Patricia Llosa, 

sua prima. Da união nascem Álvaro (1966), Gonzalo (1967) e Morgana (1974). Em 

1967, trabalha como tradutor para a Unesco, junto a Julio Cortazar. Até 1974, sua 

vida e a de sua família transcorrem na Europa; residiu alternadamente em Paris, 

Londres e Barcelona.  

Estabelece contato com um grupo de escritores latino-americanos de 

esquerda que viviam na Europa e que compartilhavam exultantes os ideais de um 

então recente acontecimento político: a Revolução Cubana.  Tal grupo tinha como 

uma espécie de guru e liderança intelectual a figura de Jean-Paul Sartre, que 

representava uma verdadeira ‘consciência moral’ da época. 

Já bastante conhecido nos meios intelectuais europeus, forma parte do júri 

dos Prêmios Casa de las Américas e do Conselho de Redação da revista Casa de 

las Américas; até que o Caso Padilla sela seu distanciamento definitivo da revolução 

cubana, em 19712.  

                                                
2 Neste ano, Vargas Llosa rompe de forma definitiva com o governo de Fidel Castro, logo após o 
"Caso Padilla", no qual o poeta cubano Heriberto Padilla foi encarcerado por "alusões anti-
revolucionárias" no seu livro de poemas Fuera del Juego, sendo forçado a retratar-se publicamente. 
Fidel Castro execra todos os intelectuais que haviam assinado uma carta pública de condenação a 
esta prisão e retratação, entre os quais estavam Jean-Paul Sartre e Carlos Fuentes. Mario também 
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Tem, ainda neste período, uma frontal divergência intelectual e política com 

Sartre, que afirmou em um artigo que os intelectuais do terceiro mundo deveriam 

parar de escrever e passar a se dedicar à alfabetização e à educação política da 

população pobre de seus países.  

Estes dois acontecimentos são fundamentais para se entender seu 

rompimento com a esquerda socialista. Assume-se publicamente, a partir de então, 

como social-democrata.  

No começo da década de 80, recebe uma bolsa de estudos no Woodrow 

Wilson Center, onde começou a se formar um liberal clássico com as leituras de 

Isaiah Berlin (1909-1997), Milton Friedman (1912-2006), Karl Popper (1902-1994) e, 

principalmente, do livro The road to serfdom (O caminho da servidão), do economista 

e pensador liberal Friedrich August von Hayek (1899-1992). 

Quando adere finalmente aos ideais liberais, entre a década de 80 e 90, perde 

a maioria dos amigos e dos interlocutores.  

Como escreveu Raymond Williams, “Vargas Llosa tem enfrentado a partir de 

sua dissidência pessoal a dissidência preestabelecida, essa que se engessou, 

acriticamente e autocomplacentemente, no que podemos classificar hoje de forma 

geral como ‘politicamente correto’” (WILLIAMS, 1999:36). Em sua transição 

intelectual, acabou colocando em xeque valores inamovíveis fortemente 

impregnados na mentalidade latino-americana, como as revoluções socialistas, as 

guerrilhas e os nacionalismos.  

No começo da década de 90, em oposição às estatizações propostas pelo 

então presidente da República Alan García Pérez, perfila-se como líder político à 

frente do Movimiento Libertad. Participa das eleições peruanas como candidato à 

Presidência da República pela Frente Democrática — Fredemo. Assim que terminam 

os tumultuados processos eleitorais (primeiro e segundo turnos), perde as eleições e 

regressa à Londres, onde retoma sua atividade literária. 

                                                                                                                                                    
era assinante e foi um dos redatores da carta; desde então, sobretudo durante os anos 70, foi armada 
uma verdadeira campanha contra sua pessoa e seus livros. O escritor, a partir de então, toma uma 
posição social-democrata por um tempo, enquanto empreende leituras de Karl Popper e outros 
pensadores do liberalismo, ao que tomará adesão definitiva nos anos 80. 
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Em março de 1993 obtém a nacionalidade espanhola, sem renunciar à sua 

nacionalidade peruana. 

Entre seus méritos e títulos de reconhecimento, destaca-se, em 1975, ter sido 

nomeado membro da Academia Peruana de la Lengua; ter sido eleito, em 1976, 

Presidente do Pen Club Internacional; e, em 1994 ser eleito membro da Real 

Academia Española, além de ter recebido o título de doutor honoris causa em 

diversas universidades por todo o mundo. Há, apesar de todas as mudanças na 

visão política do crítico/escritor, uma extrema coerência por trás de todos os seus 

posicionamentos: sempre defendeu, independentemente de questões político-

partidárias do momento, os direitos individuais do homem e a sua liberdade de 

expressão. As provas dessa coerência estão em sua literatura, em seus ensaios 

críticos e em sua obra jornalística.  
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Capítulo 2 

A crítica literária de Mario Vargas Llosa 

 
 

2.1. Elementos para uma teoria crítica humanista  

 

 

Como já foi exposto anteriormente, este estudo enquadra Mario Vargas Llosa 

dentro de uma corrente de pensamento crítico denominada, de forma geral, como 

crítica humanista. Para o endosso teórico desse ponto de vista, serão utilizadas as 

idéias apresentadas no livro Re-pensando a Teoria, de R. Freadman e S. Miller. Os 

autores, defensores de um projeto de “retorno” a uma concepção e a uma prática 

fundamentalmente humanistas da crítica literária, preconizam uma nova leitura dos 

ideais centrais da Ilustração (o antropocentrismo, a confiança no conhecimento 

humano, o universalismo cosmopolita, a tolerância, a possibilidade de arbitragem 

racional, a responsabilidade individual), em oposição a certas correntes de 

pensamento pós-moderno que proclamam, segundo eles, prematuramente, a 

obsolescência do projeto ilustrado e de seu arsenal conceitual.  

Para Freadman e Miller, “os paradigmas da teoria crítica contemporânea são 

radicalmente inválidos e menos progressistas do que se imagina” (FREADMAN e 

MILLER, 1994:16). Eles ponderam que a tendência de se considerar o status 

metodológico dessa crítica como superior ao que era feito antes (a crítica humanista) 

se deve à crença de que essas abordagens mais “sofisticadas” se igualariam às das  

ciências naturais e sociais. O humanismo, portanto, foi acusado de prescindir de rigor 

teórico, autoconsciência e sofisticação metodológica.  

As teorias críticas ditas de “vanguarda”, radicalmente invalidadas pelos 

argumentos dos autores de Re-pensando a teoria, opõem-se basicamente a três 

paradigmas fundamentais do humanismo: repudiam as concepções fundamentais de 

sujeito individual; negam o poder referencial da linguagem e dos textos literários; e 

desprezam os discursos essenciais de valor, tanto morais quanto estéticos. 
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Freadman e Miller denominam essas correntes teóricas como “anti-humanistas 

construtivistas” (FREADMAN e MILLER, 1994: 15). 

A denominação acima deriva da junção da tendência anti-humanista, 

concebida predominantemente a partir do marxismo authusseriano, que propugna a 

negação do sujeito individual e do discurso de valor; e da concepção construtivista 

de linguagem (ou anti-representacionismo), derivada da teoria (pós) saussuriana da 

linguagem (Saussure e Derrida), baseada, grosso modo, na crença de que a 

linguagem constrói o real (FREADMAN e MILLER, 1994:15).  

Os pensadores e críticos anti-humanistas, como o filósofo Althusser ou a 

crítica literária Catherine Belsey, afirmam ainda que a defesa do indivíduo é o 

endosso das bases do capitalismo possessivo e a defesa do “valor literário” é a sua 

ideologia do status quo. Quer dizer, o humanismo seria o maior cúmplice do perverso 

capitalismo e reflexo fiel dele e de seus interesses escusos (FREADMAN e MILLER, 

1994:12). Para um crítico como Vargas Llosa, essa afirmação soaria como um 

paroxismo já que, para ele, a possibilidade de uma genuína crítica literária, de 

qualquer matiz, numa sociedade não capitalista e não liberal é uma ilusão.  

O indivíduo — agente moral —, para esses teóricos, por sua vez, seria 

simplesmente um construto burguês. Alguns deles, como é o caso de Althusser, 

chegam a afirmar que a idéia de um self unitário, quer dizer, a própria subjetividade 

individual, é fruto ideológico do capitalismo industrial. Contudo, esta concepção, de 

forma rudimentar, já está nos gregos, em Agostinho e, mais claramente, na 

Renascença. 

Segundo Freadman e Miller, a “ideologia humanista” é considerada por alguns 

pensadores ligados a correntes anti-humanistas construtivistas como uma forma de 

falsa consciência (uma estratégia do capital, que obnubila o acesso ao real), incapaz 

de propiciar representações genuínas da realidade. Nesse sentido, há uma clara 

negação do poder referencial da linguagem, pois qualquer texto é uma construção 

ideológica da própria realidade (que não teria, portanto, existência independente). 

Uma das objeções mais freqüentemente feitas à crítica humanista é a de que 

assume como premissa justamente a base do realismo clássico de que a função da 

literatura é a representação mimética do mundo e das ações. As correntes anti-
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humanistas construtivistas descartam a possibilidade de uma representação artística 

mimética, pois o texto (literário ou não) seria simplesmente um sistema de signos 

lingüísticos que constrói, e não que reflete, o real. 

Conceber as relações entre linguagem e realidade dessa forma é afirmar que 

o agente individual (autor, leitor ou mesmo os personagens) não acrescentaria nada 

à realidade, pois já estaria tudo no “grande texto”, nos discursos ideológicos. A teoria 

de cunho humanista defendida por Freadman e Miller, por outro lado, teria como 

fundamentos a defesa de uma concepção de agente individual racional e a 

legitimação dos discursos de valor: moral e estético.  

Esse ponto é fundamental para compreender de que maneira Vargas Llosa se 

aproxima fortemente de uma concepção humanista ao mesmo tempo em que se 

opõe diametralmente ao anti-representacionismo. A capacidade criativa individual e a 

possibilidade de intervenção no real (ainda que indireta) do escritor são dois pontos 

fundamentais no pensamento literário do peruano. Para ele, o autor não pode ser 

concebido simplesmente como um construto discursivo, pois existe a intenção e a 

criação autoral, ainda que não mais naquela perspectiva romântica de “criação a 

partir da inspiração”. Além disso, as concepções essenciais de sujeito individual são 

indispensáveis em termos de literatura e de política. 

Para alguns teóricos, como Terry Eagleton, até mesmo o termo “literatura” 

estaria em xeque, já que não escaparia à classificação discursiva, ou seja, não 

passaria de mais uma categoria ideológica: um mecanismo classificatório 

conveniente a uma classe social ou politicamente oportuno. A teórica Catherine 

Belsey, em seu Critical Practice, chega a afirmar que “Não existe experiência 

imediata, nem acesso à realidade (...). A subjetividade é lingüisticamente construída” 

(Freadman e Miller, 1994:41). Belsey não entende a linguagem como mediação, mas 

como origem e fim. Segundo Lacan, “ingressar na linguagem é separar-se do real, 

aquela esfera inacessível que está sempre fora do alcance da significação, sempre 

exterior à ordem simbólica” (Eagleton, 2003:231). De acordo com isso, a nossa sina 

é a de nos remetermos infinitamente a substitutos de substitutos, metáforas de 

metáforas, jamais sendo capazes de referenciar nada, nem a nós mesmos. O 

mundo, no entanto, existe — e pede nossa perspectiva. A prioridade ontológica da 
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linguagem é um devaneio teórico idealista de que tais teóricos parecem não se dar 

conta. 

Em oposição a essa concepção construtivista, uma teoria humanista da 

linguagem, literária ou não, defende a possibilidade de que os textos podem nos dar 

acesso a características significativas de uma realidade que não é, em si, um 

construto lingüístico. Um exemplo empírico muito interessante é fornecido por 

Freadman e Miller para tornar mais perspícua esta questão: “Matizes cromáticos 

diferentes podem ser percebidos por pessoas cuja própria língua não precise esses 

matizes” (FREDMAN E MILLER, 1994:127). Vargas Llosa, assumidamente um 

escritor de tendência realista, acredita na capacidade referencial da linguagem, 

inclusive como elemento de interferência na realidade que representa. Um exemplo 

disso é a obstinada tentativa de representação ficcional, em vários romances seus, 

através de perspectivas diversificadas, do fenômeno político talvez mais emblemático 

da América Latina: o autoritarismo político de cunho nacionalista.   

Para Vargas Llosa, o discurso de valor (estético e moral) continua válido e é 

fundamental para apreciação de uma obra de arte literária. Permeando os textos 

críticos do escritor peruano, está invariavelmente presente uma concepção de 

mundo humanista, no sentido de assumir uma confiança ‘iluminista’ nas idéias como 

catalisadoras do progresso cultural e social e uma convicção no poder formador e 

transformador da literatura.   

Na contracorrente de ‘pós-modernismos’, estruturalismos ou 

desconstrucionismos, tão em voga nos meios acadêmicos, o escritor peruano 

defende que: 

 
 

As grandes obras literárias enriquecem a vida, aprimoram os 
homens e são o sustentáculo da civilização. Para um pós-
moderno, essas crenças são de uma ingenuidade angelical 
ou de uma estupidez supina a ponto de ninguém sequer se 
dá ao trabalho de refutá-las (Vargas Llosa, 2002a: 37).  
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2.2. O fenômeno literário 

 

 

Para uma melhor compreensão do crítico peruano, é importante investigar 

com mais profundidade a concepção que o mesmo tem do fenômeno literário. Mario 

Vargas Llosa reconhece que o espaço do real é muito limitado para abarcar as 

aspirações humanas. A literatura (e a arte, em geral) surge, então, para ampliar a 

visão do possível através de uma “negação” da realidade, numa proposital 

deformação: 

 
 

A literatura é uma arte predatória. Ela aniquila o Real de 
maneira simbólica, substituindo-o por uma irrealidade à qual 
dá vida fictícia, com a fantasia e as palavras, um artifício 
armado com materiais sempre da vida (VARGAS LLOSA, 
2002a, p.277).  

 
 

Em períodos em que a sociedade parece estar estagnada e rígida, devido às 

suas próprias regras e convenções; e em que a realidade se apresenta 

excessivamente segura e confiável, ou, por outro lado, desesperançosa em demasia, 

“a literatura injeta no tecido social algo extraordinário: visões de outras 

possibilidades” (Vargas Llosa, 2002:16). Os romances, por exemplo, têm a 

capacidade de “refazer a realidade, embelezando-a ou piorando-a” (Vargas Llosa, 

2004:17). 

Sua compreensão da história humana parte do princípio de que nenhum 

fenômeno cultural pode ser considerado isoladamente, sem suas conexões com a 

realidade. A literatura só pode ser compreendida, no entendimento de Vargas Llosa, 

como uma “atividade da imaginação com raízes na história e projeções na moral” 

(VARGAS LLOSA, 2002a:36).  

A tentativa empreendida por alguns pós-modernos, relativizando as noções de 

verdade e de valor, de tentar dogmatizar a idéia de que todas as manifestações 

culturais (e, portanto, todas as culturas) se equivalem axiologicamente acaba por 
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transformar a literatura e os estudos literários em objetos sem vida, distantes da 

experiência histórica, da atualidade e da vida individual e social.  

 A crítica feita por Vargas Llosa ao desconstrucionismo como método de 

abordagem de textos literários segue a mesma linha: 

 
 
 

Não acredito que todo ensaio crítico deve ser útil — se é 
divertido e estimulante, para mim já é o suficiente — mas 
porque a literatura é o que ele supõe — uma sucessão ou 
arquipélago de ‘textos’ autônomos, impermeabilizados, sem 
contato possível com a realidade exterior, e, portanto, 
imunes a toda valorização e a toda inter-relação com o 
desenvolvimento da sociedade e o comportamento individual 
— qual a razão para desconstruí-lo? (VARGAS LLOSA, 
2002a:36). 

 

 

A atividade literária (ou a sua crítica) não deveria, portanto, afastar-se das 

questões centrais da atividade humana. Vargas Llosa vê na literatura o testemunho 

por excelência das idéias, das crenças e dos sonhos que permeiam a vida social e, 

principalmente, vê o fenômeno literário como uma espécie de insubmissão do 

indivíduo contra o real, contra o cotidiano da vida social e contra suas próprias 

limitações — a literatura seria uma espécie de revolta do escritor contra as limitações 

(das mais diversas naturezas) da existência. 

Mas a literatura não pode ser somente negação: ela também deve ter outro 

papel, bastante enfatizado por Vargas Llosa: o de criar um mundo com sentido e 

ordem a partir de uma realidade caótica e sem sentido a priori. 
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2. 3. O elogio à ficção  

 

 

A concepção de Mario Vargas Llosa sobre a natureza da ficção é um dos 

elementos fundamentais para que venhamos a compreender sua crítica literária. O 

escritor peruano acompanha o teórico brasileiro Luiz Costa Lima na idéia de que a 

ficcionalidade é condição sine qua non para que uma obra possa ser reconhecida 

como literária — ambos compartilham da afirmação de Coleridge de que a ficção 

exige uma “willful suspension of disbelief” (suspensão proposital da descrença). 

É claro que essa distinção inicial não soluciona toda a complexidade da 

questão. Como o próprio Costa Lima constata: 

 

 

O historiador argumenta, o ficcionista fabula. Mas a 
argumentação lida com ficções então naturalizadas e a 
fabulação é concebida a partir da realidade. Há um 
entrecruzamento entre as duas áreas que não dá lugar a 
formulações distintivas absolutas. Sempre pois se há de 
contar com a sensibilidade do analista (COSTA LIMA, 2005). 

 

 

A preocupação de Vargas Llosa, no entanto, não está focalizada em encontrar 

argumentos que legitimem tal distinção. Ao peruano importa, já considerando de 

antemão que História e Literatura (de ficção) são discursos diferentes (ainda que 

aparentados), mostrar que a existência humana e os fenômenos da cultura não são 

compartimentos estanques, senão que estão interligados de forma profunda e 

complexa. Nesse sentido, seu pensamento se aproxima da hermenêutica 

gadameriana, na medida em que tenta compreender história e os fenômenos 

culturais como um diálogo interminável. 

O reconhecimento de que o espaço do real é muito limitado para abarcar as 

aspirações humanas fez com que Vargas Llosa realizasse em várias ocasiões 

verdadeiros elogios à ficção. 
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Já no prólogo aos ensaios literários de A verdade das mentiras, Vargas Llosa 

destaca o poder sedicioso da ficção. O tema subjacente a todos os textos deste livro 

é, sem dúvida, a própria natureza da ficção — a ficcionalidade — e sua relação com 

o mundo vivido: o mundo da história e da experiência humanas. Vargas Llosa chega 

a afirmar ironicamente que os inquisidores espanhóis perceberam, antes dos críticos 

literários, o caráter contestatório dos textos ficcionais (VARGAS LLOSA, 2004:16). 

Em toda criação ficcional estaria implícita uma inconformidade, uma insatisfação. 

Antes mesmo dos inquisidores, Platão, em sua República ideal, bania os poetas, que 

contavam “mentiras” e tiravam os homens do caminho da verdade. A ortodoxia (orto 

= reta + doxia = opinião) platônica não podia admitir a heterodoxia da mímese 

literária. 

Não obstante, a palavra escrita não é em nenhum caso um espelho das 

experiências vividas e concretas; a narrativa ficcional não pode refletir em toda a sua 

complexidade o mundo caótico, fugaz e inacessível em que o homem faz a história. 

Portanto, em se tratando de ficção, a categoria de verdade não consiste na 

confirmação factual das informações, mas na persuasão literária: “toda boa novela 

diz a verdade e toda a má novela mente” (VARGAS LLOSA, 2004:20).  

Nas “mentiras” das ficções, ele enxerga uma outra forma de verdade, que só 

pode se revelar através da proposital dissimulação e de um ocultamento sistemático, 

organizado artisticamente.  

O ponto central da definição llosiana de ficcionalidade está justamente no 

valor que as palavras mentira e verdade assumem em diferentes situações textuais. 

Um dado factual incorreto encontrado num livro de história pode ser chamado de 

mentira; na ficção, por outro lado, não faria o menor sentido qualificar de mentiroso, 

por exemplo, o fato de, nas fábulas de Esopo, os animais falarem. Nos romances, 

diz-nos Vargas Llosa, “verdades ou mentiras são concepções exclusivamente 

estéticas” (VARGAS LLOSA, 2004:20). Assim, 

 

 

Todo bom romance diz a verdade, e todo mau mente. Por 
que ‘dizer a verdade’ para um romance significa fazer o leitor 
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viver uma ilusão, e ‘mentir’, ser incapaz de conseguir esse 
engano, esse logro. O romance é, pois, um gênero amoral 
ou, ainda melhor, de uma ética sui generis, para a qual 
verdades ou mentiras são concepções exclusivamente 
estéticas. A arte ‘alienada’ é de constituição antibrechtiana: 
sem ilusão não existe romance (VARGAS LLOSA, 2004:20).    

 

 

Os grandes romances, para o crítico Vargas Llosa, seriam aqueles que nos 

persuadem de que aquilo que contam é verdade, mesmo que nos narrem mentiras 

fantásticas; por outro lado, os romances ruins nos parecem sempre falsos ainda que 

respeitem perfeitamente a reconstituição histórica. Em uma obra literária de ficção, o 

critério de verdade ou mentira funcionaria de uma maneira diferente de como 

acontece no jornalismo ou nos estudos históricos. Vargas Llosa acredita que a 

“verdade” literária não depende de uma confrontação com dados da realidade 

exterior antecedente. A verdade literária depende, para o crítico, da capacidade de 

persuasão que o autor conseguiu emprestar à sua fabulação. Pode-se inferir que o 

critério de verossimilhança aristotélico, formulado na Poética, é assumido pelo 

ensaísta peruano. 

Este jogo estabelecido entre leitor e obra de “suspensão voluntária da 

descrença” é, portanto, um elemento definidor da própria literatura como atividade 

pragmática. Mario Vargas Llosa nos lembra que a própria literatura nos dá exemplos 

interessantes. Em grandes obras como Dom Quixote ou Madame Bovary, aparece o 

tema do “perigo de se tomar a ficção a sério” (VARGAS LLOSA, 2004:21), e de se 

perder nas possibilidades sedutoras da fantasia. 

Nas mentiras propositais da ficção, em se tratando de uma grande obra de 

literatura, há uma verdade profunda e indeterminada que, segundo Mario Vargas 

Llosa, é apanágio somente da literatura e só ela é capaz de comunicar: uma verdade 

que está por trás dos desejos, das frustrações, dos limites e dos sonhos dos 

homens. Inventamos mentiras e chamamos de literatura para nos defendermos do 

sofrimento, para imaginarmos vidas e perspectivas além das que vivermos.  

A verdade literária seria, pois, a única buscada pela ficção. Mas não 

gratuitamente — ela possuiria um sentido e uma função: a ficção complementa e 



 29 

preenche as limitações dos homens — seres que possuem apetites sempre 

insaciáveis, mas só possuem uma existência limitada e exígua para realizar todos 

esses desejos. A fantasia é considerada, assim, um “dom demoníaco que está 

continuamente abrindo um abismo entre o que somos e o que gostaríamos de ser, 

entre o que temos e o que desejamos” (VARGAS LLOSA, 2004:29). E mais do que 

uma possibilidade de transcendência, a ficção deve ser uma prerrogativa de todas as 

sociedades que prezam a liberdade, pois 

 

 

(...) brincar com as mentiras, como fazem o autor de uma 
ficção e seu leitor, com as mentiras que eles mesmos 
fabricam sob o império de seus demônios pessoais, é uma 
maneira de afirmar a soberania individual e defendê-la 
quando ameaçada; de preservar um espaço próprio de 
liberdade, uma cidadela fora do controle do poder e das 
interferências dos outros, no interior da qual somos, na 
verdade, os soberanos do nosso destino (VARGAS LLOSA, 
2004:29). 

 

    

É preciso deixar claro que, para o crítico peruano, o real é o ponto de partida 

necessário e incontornável: é o manancial de qualquer forma ou gênero literário, mas 

o poder da ficção é o de, partindo da realidade, transcendê-la, mostrando que 

poderiam existir outras formas de ser, de valorar e de se portar perante a vida.   
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2.4. Ficção como crítica às ideologias 

 

 

Já foi dito anteriormente que a ficção tem um enorme poder de contestação; 

ela nos faz lembrar sempre que outra configuração da realidade é possível e, talvez, 

desejável. Toda obra dessa natureza teria intrinsecamente, em menor ou maior grau, 

esse elemento de inconformismo e de insatisfação, por isso a ficção “pode 

desorganizar a vida, semeando a dúvida e a discórdia, estimulando o espírito crítico 

dissolvente”, assim tornando-se “suscetível de causar múltiplas fraturas na 

arquitetura social” (VARGAS LLOSA, 2004:21).  

A ficção, diz-nos Vargas Llosa, não é um simples espelho dessa realidade em 

que estamos inseridos, mas uma ilusão criada, a partir do real, através da fantasia e 

da palavra, para que vivenciemos uma espécie de “realidade paralela” (VARGAS 

LLOSA, 2004:291). Este poder subversivo da ficção muitas vezes precisou ser 

combatido pelo poder constituído e pelos ideólogos utopistas. 

 

 

(...) Os livros de ficção aplacam transitoriamente a 
insatisfação humana e também a atiçam, esporeando os 
desejos e a imaginação (...). É compreensível, então, que os 
regimes que aspiram a controlar totalmente a vida 
desconfiem das obras de ficção, e que as submetam a 
censuras (VARGAS LLOSA, 2004:23). 

 

 

Cético em relação a revoluções utopistas como meio para solução imediata de 

todos os problemas que encontramos no mundo real, Mario Vargas Llosa é antes um 

reformista — um defensor de mudanças progressivas dentro de um clima de respeito 

às instituições democráticas e dos valores de respeito ao indivíduo.  

O termo ‘Utopia’ surge com Thomas More, mas essa obstinação humana em 

construir um mundo exemplar mais perfeito do que o Real se configura sempre que o 

‘racionalismo’ se exacerba e tenta suplantar a complexidade do existente. O percurso 

na história do pensamento ocidental das formulações em torno de qual é o Estado 
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Ideal e de como uma concepção teórica sempre é um modelo frágil frente à realidade 

é o tema central em A sociedade aberta e seus inimigos, obra fundamental de Karl 

Popper, que exerce grande influência em Vargas Llosa. 

Em sua Autobiografia intelectual (1977), Karl Popper reitera que não é 

possível imaginar uma sociedade humana em que não existissem conflitos, “só numa 

sociedade de formigas” (POPPER, 1977:124). Achar que é possível suprimir 

totalmente esses conflitos significa presumir que as vontades individuais podem se 

somar num projeto coletivo homogêneo, resultando num sistema social perfeitamente 

programado para atender aos anseios de todos os seus participantes. O escritor 

peruano concorda com o filósofo quando atribui a impossibilidade de realização de 

um projeto como esse. Entre outras coisas, ambos aludem a uma questão de valores 

morais: “há muitos problemas morais insolúveis, porque podem existir conflitos entre 

princípios morais” (KARL POPPER, 1998:39). Portanto, qualquer sistema de valores 

que impossibilite alternativas de arbítrio aos indivíduos não é ético, mas coercitivo — 

e só pode ser viável numa sociedade fechada e autoritária. 

Por isso, o utopista é levado a ampliar o poder estatal até que Estado e 

Sociedade quase se identifiquem. Platão, Hegel e Marx são, na opinião de Popper, 

os exemplos mais importantes do que ele denomina “Engenharia Social Utopista”. 

Não se trata, nesses casos, de ir ajustando aos poucos e com cuidado os problemas 

que vão sendo identificados nos sistemas políticos (numa “Engenharia Gradual”), 

mas de uma ‘remodelação’ ou reconstrução completa, a partir do zero, através da 

elaboração teórica de uma mente ‘superior’. Apesar de ser fruto de uma concepção 

individual, a engenharia utópica nunca é de caráter privado, sempre de caráter 

público, pois deve abarcar de uma só vez todo o conjunto da sociedade. 

Vargas Llosa afirma que a completa negação dos dados empíricos é outro 

elemento essencial na construção de ideais utópicos (VARGAS LLOSA, 2000a:262). 

Tome-se, por exemplo, a bonita idéia da coletivização das terras: a princípio, seria a 

maneira mais simples de realizar justiça social. O problema é que a experiência 

prática mostrou que a coletivização não traz abundância, mas escassez, e que é um 

equívoco econômico fatal à agricultura. Quer dizer, não se trata de uma verdade da 

ciência agrícola, mas de um dogma ideológico. 
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Tomemos como exemplo novamente a República platônica: o filósofo 

constituiu em seu intelecto uma sociedade virtualmente indefectível, portanto 

imutável e inquestionável. A crítica que Platão faz a Homero e a seus epígonos se 

deve justamente ao fato de que, em sua sociedade ‘perfeita’, a fabulação ficcional é 

prescindível, e mesmo deplorável, já que imaginar outros mundos dentro de um 

mundo perfeito seria uma provocação e mesmo uma incitação à decadência. O 

problema dessas sociedades funcionalmente indefectíveis, para Vargas Llosa, é que 

não consideram o fator humano, que é gerador de incertezas e divergências — 

nesse ponto entra a ficção. 

Nas sociedades abertas, no sentido empregado por Popper, as obras de 

ficção e a historiografia “coexistem, sem invadir nem usurpar os domínios e as 

funções umas da outras”. Por outro lado, nas sociedades fechadas, “a ficção e a 

história deixaram de ser coisas distintas e passaram a se confundir e a se suplantar, 

uma à outra, mudando constantemente de identidade, como num baile de máscaras” 

(VARGAS LLOSA, 2004:26). O exemplo soviético é paradigmático:  

 

 

Cedo ou tarde, numa sociedade fechada, o passado é objeto 
de uma manipulação encaminhada para justificar o presente. 
A história oficial, a única tolerada, é cenário dessas mágicas 
mudanças, que tornou famosa a enciclopédia soviética 
(antes da perestroika): protagonistas que aparecem e 
desaparecem sem deixar rastros, sendo redimidos ou 
expurgados pelo poder, e as ações dos heróis e vilões que 
mudam, de edição em edição, de símbolo, de valor e de 
substância, no ritmo das acomodações e reacomodações 
das camarilhas governantes do presente (Idem: 26). 

 

 

Mario Vargas Llosa acredita que as origens do totalitarismo moderno estão 

ligadas a essa impossibilidade de submeter o ‘real’ a nossos estéreis desejos e 

aspirações. Talvez seja possível afirmar que, em Vargas Llosa, literatura e ideologia 

são fenômenos radicalmente opostos. A ficção literária aceita de antemão sua 
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natureza ilusória e limitada; as ideologias, por outro lado, tentam se impor como a 

versão final da História, o caminho necessário da humanidade. 

Basta lembrar que Hitler, Mussolini e Stálin lutaram por suas utopias — e, 

como as suas idéias políticas, econômicas e sociais não se adequavam ao mundo, 

eles tentaram adequar o mundo a elas. O intelectual peruano acredita que o 

problema maior e mais perigoso do utopismo não é que apresente falsas soluções 

aos problemas políticos ou científicos, senão que não aceita o problema (nem o real) 

conforme se apresenta. 

O apelo moral junto ao povo dessas ideologias utopistas tem sido sempre sua 

fonte maior de vitalidade e atração. Em qualquer sociedade é possível encontrar uma 

grande variedade de defeitos, de injustiças e de desigualdades, justamente porque 

não parte de uma construção ideológica. Desse fato surgem os sentimentos, 

perfeitamente compreensíveis e justos, de insatisfação e de indignação; a sociedade 

existente passa a ser vista como inteiramente pervertida e injusta, e a única solução 

passa somente pela destruição total do que existe e pela substituição por um modelo 

que já está pronto no intelecto. 

Mario Vargas Llosa reconhece certos ganhos objetivos alcançados por 

sociedades fechadas, pois elas “não são um obstáculo ao desenvolvimento científico 

e tecnológico de um país, nem para a instauração de certas formas básicas de 

justiça social” (VARGAS LLOSA, 2004:28). Como a União Soviética ou Cuba, que 

conseguiram um grande e rápido desenvolvimento na prestação dos serviços como 

os de saúde e educação, possibilitando o acesso da maioria da população. Contudo, 

a história deixou claro, tudo isso é feito em detrimento da liberdade. 

Claro que também é possível empregar o termo ‘utopia’ de forma mais branda 

— a utopia como um sonho distante que serve de alvo longínquo para nos 

orientarmos nas decisões cotidianas. Assim, com uma visão reformista, aliada aos 

valores de justiça e liberdade, é possível, para Vargas Llosa, uma redução desses 

conflitos com os quais estamos condenados a viver se não quisermos abrir mão da 

prerrogativa de contarmos com a liberdade e a possibilidade de reformulação, de 

correção e de ampliação de nossas concepções éticas. Pensadas dessa maneira, 
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pode-se tentar aproximar a ficcionalidade das idéias utópicas, contanto que não se 

transformem em sistemas fechados de pensamento. 

No livro A Verdade das Mentiras, Vargas Llosa escreve sobre duas obras que 

são fundamentais para exemplificar a desconfiança moderna em relação a projetos 

utópicos. O escritor peruano primeiramente enfatiza a diferença fundamental que 

existe entre as concepções utópicas da antiga Grécia, do Renascimento e dos 

séculos 18 e 19 das do século 20. Em nossa época, aquelas ‘sociedades perfeitas’ 

— descritas, por exemplo, por H. G. Wells em A Utopia Moderna, pelo russo 

Zamyatin em We, por Huxley, em Admirável Mundo Novo, ou por Orwell, em 1984 e 

A Revolução dos Bichos — não simbolizam, como os clássicos, a criação do paraíso 

na terra, mas os pesadelos do inferno materializados na história.  

Vargas Llosa nos lembra que idealizadores utópicos mais antigos, como 

Francis Bacon ou Saint-Simon, podiam apenas vislumbrar criativamente sociedades 

inteiramente centralizadas e planificadas de forma racional. Por outro lado, a maioria 

dos utopistas modernos já conheceu e vivenciou tentativas de concretização da 

velha busca pela perfeição absoluta no funcionamento da sociedade: eles 

conheceram os mundos concentradores e autoritários do fascismo e do comunismo. 

Para Vargas Llosa, obras literárias como Admirável Mundo Novo e A Revolução dos 

Bichos são o testemunho por excelência do fracasso não somente de uma práxis, 

mas também da teoria e da moral que inspiraram tais modelos. 

No ensaio crítico que escreveu sobre Admirável Mundo Novo, obra de Aldous 

Huxley, o peruano apresenta o romance como o pioneiro — foi publicado pela 

primeira vez em 1931 — a denunciar a perigosa ilusão de que o paraíso imaginado e 

apregoado por todas as formas de utopistas (políticos, religiosos, escritores) pudesse 

ser efetivado na realidade concreta da vida em sociedade sem se transformar num 

pesadelo político.  

O princípio totalitário de que o Estado (ou a coletividade) é superior ao 

indivíduo seria a condição básica para a aplicação dos ideais utópicos. E isso, 

ressalta Vargas Llosa, está perfeitamente descrito e bem realizado artisticamente na 

obra de Huxley. E acrescenta: 
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Ainda que, em teoria, o Estado utópico represente a 
coletividade, na prática é sempre regido por uma 
aristocracia, às vezes política, às vezes religiosa, às vezes 
militar, às vezes científica (...). No Estado planetário de 
Huxley, essa falange de amos superiores é um grupo de 
world controllers (VARGAS LLOSA, 2004:120). 

 

 

É também sintomático que nesse mundo ‘perfeito’ a leitura de obras literárias 

seja terminantemente proibida, a não ser aos membros da alta burocracia, como é o 

caso do personagem Mustafá Mond, controller da Europa Ocidental, que possui, 

inclusive, uma biblioteca secreta de clássicos da literatura. 

Absolutamente todo o funcionamento da sociedade no planeta Ford (nome 

que Huxley deu a sua sociedade ‘ideal’) é regulado e controlado. Desde o sexo até a 

educação e o trabalho. A vida íntima não tem importância, só a vida coletiva e o bom 

andamento da sociedade. Drogas são fornecidas aos cidadãos para que eles se 

sintam sempre satisfeitos e felizes. Há, em toda forma de totalitarismo, 

 
 

um medo extremo da desordem da vida entregue a seu 
próprio destino. Por isso, elas (as sociedades autoritárias) 
suprimem sempre a espontaneidade a imprevisibilidade, o 
acidente, e enquadram a existência dentro de um estrito 
sistema de hierarquias, controles, proibições e funções (…). 
É por isso que as utopias — e a de Huxley não é uma 
exceção — parecem-nos desumanas (Vargas Llosa, 2004: 
123). 

 
 
O crítico peruano percebe que o romance começa a ganhar vida quando 

personagens outsiders começam a questionar a ‘perfeição’ daquilo tudo. 

Bernard Marx, personagem que se rebela contra o uso da droga e contra 

controle psicológico; e o Selvagem, uma espécie de personagem ‘primitivo’, 

carregado de instintividade, e que aparece repentinamente em meio aquele mundo 

asséptico e sem vida, são exemplos dessa inconformidade entre a autonomia 

individual e a artificialidade da vida sob o controle absoluto.  
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O que acontece com a presença do Selvagem entre os 
civilizados? Uma confrontação ou cotejo que conduz o leitor 
irresistivelmente a tomar partido pela selvageria e pela 
barbárie contra essa ‘civilização’ que purificou o mundo, mas 
desterrou o humano (Vargas Llosa, 2004: 125). 

 
 
Na crítica de Vargas Llosa, o Selvagem aparece como figura fundamental, 

porque confere ao romance o verdadeiro valor literário, que estaria no resultado 

consistente da fusão entre uma interessante representação de uma idéia filosófica (a 

questão da distopia), com uma realização dramática persuasiva, possibilitada, 

mormente, pela presença desse personagem desarmônico, incoerente com o 

contexto em que está inserido (como é o caso de grandes personagens como Dom 

Quixote, Hamlet ou Riobaldo). O sucesso do romance como obra de ficção, portanto, 

deveu-se à habilidade do autor em encarnar uma idéia de forma convincente em 

personagens também persuasivos em suas constituições dramáticas e nas suas 

relações com os demais personagens da obra.    

No ensaio referido acima ou em quaisquer outros textos críticos de Mario 

Vargas Llosa, está latente um constante elogio à ficção, pois “graças a ela somos 

mais e somos outros sem deixar de sermos os mesmos” (VARGAS LLOSA, 2004: 

15). A natureza ficcional da literatura vai se configurar sempre como um manifesto 

contra o que já existe, e neste ponto estaria a sua importância e pertinência social. A 

literatura está cheia dos elementos da vida cotidiana, ainda que seja uma eterna 

insubmissão a ela. A ficção escrita, então: 

 

 

por si só é uma acusação terrível contra a existência sob 
qualquer regime ou ideologia: um testemunho ardoroso de 
suas insuficiências, de sua incapacidade de nos preencher. 
E, portanto, um corrosivo permanente de todos os poderes 
que desejaram ter os homens satisfeitos e em total 
conformidade (VARGAS LLOSA, 2004:17). 
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2.5. A forma do romance  

 

 

A posição, assumida por Vargas Llosa, contra certas tendências formalistas 

na crítica literária se dirige àqueles que defendem o valor puramente formal da 

literatura — a forma pela forma —, obliterando o necessário vínculo da obra literária 

com o seu contexto histórico, com a biografia do autor e com a forma como o texto 

em questão foi lido e criticado em várias épocas (a recepção).   

Para o crítico peruano, não há análise exclusivista — de conteúdo ou 

formalista — que dê conta, sozinha, da complexidade do texto literário. O ficcionista 

seria uma espécie de ilusionista e utiliza suas artimanhas formais (técnicas literárias) 

para persuadir o leitor sobre um mundo todo inventado, cheio de ações e valores 

dialeticamente apresentados (conteúdo) devido ao caráter dramático da literatura. 

 
 

Um romance, como toda obra de arte, é também um 
artesanato; há nele inspiração, fantasia, imaginação, 
sensibilidade, mas se tudo isso não traduz em uma forma 
material — no caso da literatura, de palavras, de tempo —, 
não existe (VARGAS LLOSA, 2003:70).   

 
 
Portanto, está claro que Vargas Llosa não nega a análise formal — ele só não 

acredita que ela funcione de maneira auto-suficiente, assim como uma análise 

exclusivamente conteudista. Uma grande idéia só se realizaria literariamente após a 

materialização nas páginas de um livro por meio de um estilo adequado e de uma 

estrutura narrativa competente. Nem forma vazia, nem idéias desorganizadas, eis o 

lema que podemos inferir a partir da crítica llosiana. É de uma perfeita simbiose 

desses dois elementos que a obra garante o seu poder de persuasão, elemento 

primordial na escala valorativa de Mario Vargas Llosa. A idéia básica de seu 

pensamento formal é a de que “a literatura é puro artifício, mas a boa literatura é 

capaz de ocultar tal fato, enquanto a medíocre o delata” (VARGAS LLOSA, 2006:52).  

Em relação ao romance, é possível até mesmo esboçar de maneira mais ou 

menos sistemática, se reunirmos esquematicamente alguns de seus ensaios críticos, 
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toda uma concepção teórica, com uma terminologia bem pessoal3, acerca do 

desenvolvimento formal desse gênero e de suas possibilidades de construção na 

literatura moderna4.   

Um resumo de quatro dessas idéias e terminologias — cráter, vasos 

comunicantes, caixa chinesa e dado escondido —, relativas à construção formal do 

romance, serão apresentadas, de maneira breve, a seguir, a título de exemplo, mas 

a aplicabilidade crítica desses conceitos será melhor explicitada na próxima seção, 

dedicada à análise de alguns ensaios em que Vargas Llosa critica romances 

modernos. 

É importante, ainda, deixar claro que essas concepções não constituem em 

conjunto um receituário de “como ser escritor”, ou “como construir um romance” — 

são simplesmente ferramentas críticas criadas a partir da própria vivência de Vargas 

Llosa como leitor assíduo desse gênero. Segundo ele, “não há receitas para escrever 

romances, ou melhor, creio que há muitíssimas receitas, tantas quanto haja 

romancistas” (VARGAS LLOSA, 2003:70).  

 

 

 

2.5.1. “Cráter” 

 

Para falar, por exemplo, de um momento crucial da narrativa em que há uma 

concentração muito grande de experiências e vivências reunidas de uma maneira 

que parece condensar em alguns parágrafos a essência do que o autor quer 

transmitir, Vargas Llosa utiliza o termo cráter, que originalmente se refere à 

crepitação de uma força ígnea. O crítico acredita que esses raros episódios, que 

precisam ter uma arquitetura textual perfeita, têm o poder de espalhar vitalidade e 

persuadir os leitores de que aquele universo tem uma espécie de existência própria. 

                                                
3 O crítico recusa a terminologia acadêmica porque acredita que a nomenclatura professoral engessa 
e dissipa a vivacidade do que para ele é “experiência viva” (VARGAS LLOSA, 2003:71). 
4 Toda a análise formalista de Vargas Llosa sistematizada aqui se dirige exclusivamente ao gênero 
Romance, ainda que, pontualmente, ele trate dos gêneros Conto e Poesia. 
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Os cráteres, contudo, não podem preencher toda a narrativa do romance, 

sendo necessários episódios vinculadores, ou tempos mortos, ou seja, aqueles 

trechos de teor mais contextual, informativo e que são imprescindíveis ao gênero. No 

caso da poesia, condensação máxima da linguagem literária essencial, é possível 

uma estruturação sem esses vínculos. Desta forma, Vargas Llosa apresenta o que 

para ele é diferença básica entre os gêneros romance e poesia.  

O cráter é utilizado pelo crítico, também, para mostrar que “o tempo, em uma 

ficção, é sempre uma invenção, igual ao narrador, e jamais um reflexo ou uma 

imitação do tempo real” (VARGAS LLOSA, 2003:72). Quer dizer, o escritor maneja o 

desenrolar do tempo em sua narrativa para causar tal ou qual efeito no leitor. 

 

 

 

2.5.2. “Vasos comunicantes” 

 

Outro conceito proposto pelo crítico — o de vasos comunicantes — é utilizado 

para designar um procedimento literário que Vargas Llosa observou pela primeira 

vez em um romance de cavalaria medieval: Tirant lo blanc, de Joanot Martorell. A 

técnica consiste em 

 
 
narrar criando uma unidade com episódios que ocorrem em 
tempos ou espaços diferentes, mas que têm algum tipo de 
denominador comum que não torna inconveniente ou 
incompatível essa fusão (VARGAS LLOSA, 2003:74). 

   
 
Tal procedimento pode ser encontrado amiúde em romancistas modernos, 

como William Faulkner, James Joyce e no próprio romancista peruano. Contudo, 

para Vargas Llosa, quem o utilizou com maior maestria e propriedade foi Gustav 

Flaubert em Madame Bovary (ver 2.6.2.), no famoso episódio dos comícios agrícolas 

em que duas cenas se desenrolam e são narradas de forma paralela e 

independente. O interessante é que, de alguma forma não explícita, essas duas 

histórias diferentes acabam sendo complementares. Trata-se da passagem em que o 
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escritor francês descreve uma feira rural (episódio público), com pessoas 

comprando, vendendo, festejando e políticos pronunciando discursos para a 

população; ao mesmo tempo, de maneira intermitente, Flaubert vai inserindo, em 

meio a esta descrição, trechos de um diálogo (episódio privado) em que um nobre da 

região tenta seduzir Emma Bovary. É justamente o contraste entre os dois eventos 

narrados simultaneamente que cria uma sensação que, de forma independente, não 

seria transmitida.  

 
 

Testemunhamos um intercâmbio de emoções, de climas, de 
atmosferas; comparado com o diálogo sentimental, 
romântico, o que ocorre abaixo se torna mais ridículo, mais 
grotesco, toda a intenção sarcástica do narrador se 
intensifica graças a essa sobreposição. Por outra parte, o 
que ocorre entre o sedutor e madame Bovary, contrastado 
com essa exibição de lugares comuns que aparece nos 
discursos dos políticos, refina-se, sublima-se (VARGAS 
LLOSA, 2003:75). 

 
 
O que acontece com os vasos comunicantes não é, portanto, uma simples 

intercalação de eventos de forma mecânica, mas um intercâmbio de ‘atmosferas’ 

narrativas ou de valores simbólicos que só ganham sentido pleno quando 

justapostos. 

 

 

 
2.5.3. “Caixa chinesa” 

 

A idéia de caixa chinesa, também conhecida como boneca russa, refere-se ao 

que ficou conhecido mais usualmente, no âmbito dos estudos literários, como 

estrutura em abismo. No ano de 1891, o escritor e ensaísta francês André Gide 

utilizou e teorizou sobre o termo mise en abyme em seus Diários. Era a primeira vez 

que, em literatura, a nomenclatura era empregada — anteriormente tinha sido 

utilizada no estudo dos brasões (heráldica); o abyme (abismo) era uma reprodução 

em miniatura, no centro do escudo, da sua própria forma total, o que dava uma 
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sensação de repetição infinita do mesmo. Os escritores do Nouveau Roman 

utilizaram com freqüência o procedimento, que se tornou quase uma marca do 

movimento.  

“Relato interno”, “duplicação interior”, “composição em abismo”, “construção 

em abismo”, “narração em primeiro e segundo graus”: todas essas denominações se 

referem a essa técnica narrativa, inspirada originalmente em procedimentos 

encontrados nas artes plásticas (pintura) e que, posteriormente e com as adaptações 

necessárias à especificidade de cada forma de arte, chegou à literatura e ao cinema. 

Tal técnica consiste em colocar uma história dentro da história, como um enclave — 

uma narração secundária que de algum modo se desenvolve a partir da ficção 

original.  

As nomenclaturas utilizadas por Vargas Llosa — caixa chinesa (caixas dentro 

de outras caixas) e boneca russa (bonecas dentro de uma boneca maior) — fazem 

referencia exatamente ao fato de uma narrativa está dentro de outra, que por sua vez 

pode estar dentro de uma terceira.  

Os jogos de espelhos dentro da narrativa, para o leitor ou espectador mais 

atento, permitem alternar os momentos de realidade da vida com os da realidade da 

obra de arte: uma recriação da experiência da vida real imiscuída à experiência 

criativa e estética. É importante ter em mente que o reflexo do fragmento incluído 

não possui sempre o mesmo grau de analogia com a obra que o inclui, variando de 

acordo com a interação que o artista quer estabelecer entre os níveis da narrativa. 

Autores como Shakespeare, Borges, Kafka ou o próprio Gide utilizaram-se 

dessa estrutura para colocar em xeque o próprio conceito de ficção e, por 

conseguinte, a própria definição de real. Vargas Llosa acredita que essa forma 

metanarrativa pode gerar uma sensação de ‘maior ficção’ (como se o leitor fosse 

ainda mais atraído para o jogo da criação), porém, se o procedimento for utilizado de 

forma inábil, pode acabar alertando o leitor para a ‘irrealidade’ da trama, com 

prejuízo para o imprescindível poder de persuasão. 

Cervantes é outro escritor que nos oferece um exemplo muito claro (ver 2.6.1). 

Dom Quixote e Sancho Pança, seres ficcionais, reconhecem-se como tal: são 

conscientes de sua própria condição de personagens literários. A riqueza do Quixote 
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está, entre outras coisas, na construção de um universo em que ficção e realidade 

não estão muito bem demarcadas: o jogo constante entre os narradores, os 

manuscritos com versões diferentes sobre a história narrada, os relatos paralelos e 

as discussões de crítica e teoria intercaladas. Essa espécie de autoconsciência 

ficcional ou narrativa é uma das formas da caixa chinesa em literatura, e se dá, como 

no exemplo do Quixote, quando a ficção se volta e pensa sobre si mesma. 

O interessante é que essa estrutura de caixa chinesa acaba permitindo que os 

próprios leitores, percebendo com mais nitidez a natureza do ficcional no jogo de 

relações entre os personagens da obra central e os da narrativa secundária, gozem 

de forma mais consciente de tal experiência estética. Essa forma de composição 

possibilita também a captação simultânea dos elementos que entram em atividade 

na narração, sua inter-relação e o modo de seu funcionamento. 

 

 

 
2.5.4. “O dado escondido” 

 

Todos esses recursos assinalados anteriormente têm como objetivo central 

dotar a ficção daquela força persuasiva tão fundamental, na opinião de Vargas Llosa, 

para que um romance seja considerado bom ou mal. O chamado dado escondido é 

mais um desses mecanismos que pode gerar o mesmo efeito de verossimilhança. 

Trata-se da omissão proposital de elementos importantes da narrativa que só são 

percebidos pela inferência do leitor. Essas elipses narrativas demandam a 

participação ativa de quem lê na própria estruturação da trama, tornando-se um 

elemento que pode acrescentar interesse e envolvimento por parte do receptor. 

Esses silêncios significativos, artifícios tão antigos quanto a própria arte de 

narrar, foram utilizados por muitos autores de todas as épocas e escolas, 

principalmente pelos romancistas modernos, mas Vargas Llosa enfatiza que “poucos 

(...) empregaram com a mesma audácia do autor de O velho e o mar” (Vargas Llosa, 

2006:150). Ernest Hemingway, portanto, seria o mestre absoluto nesta técnica que 

consiste, basicamente, em sugerir no lugar de explicitar: 
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Certamente, não seria exagerado dizer que as melhores 
histórias de Hemingway estão cheias de silêncios 
significativos, dados escamoteados por um astuto narrador 
que se garante através da sua habilidade narrativa que as 
informações que esconde sejam, sem embargo, loquazes e 
aticem a imaginação do leitor, de modo que este tenha que 
preencher aqueles vazios da história com hipóteses e 
conjecturas de sua própria cabeça. Chamemos a este 
procedimento de dado escondido (VARGAS LLOSA, 2006: 
155). 

 
 
Mario Vargas Llosa reconhece dois tipos de manifestação desse procedimento 

narrativo: “No primeiro caso, o dado é totalmente omitido da história. No segundo, o 

dado é provisoriamente suprimido” (Vargas Llosa, 1971:279.) 

Na literatura Brasileira há um caso bastante célebre que nos serve de 

exemplo daquilo que Vargas Llosa denomina dado escondido: trata-se da suposta 

traição de Bentinho por Capitu no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. A 

polêmica, que se mantém viva até os dias de hoje, é resultado do silêncio proposital 

do narrador em relação aos atos de um de seus personagens. O sucesso do 

procedimento de ocultamento realizado por Machado é ratificado justamente por 

essa perpetuação de uma discussão entre os leitores comuns e mesmo entre os 

críticos especializados em torno do caráter de um personagem de ficção. O 

resultado, em termos literários e de repercussão da obra, provavelmente não seria o 

mesmo se Capitu houvesse provado sua inocência ou mesmo assumido a culpa pela 

infidelidade. 

 

 

*  *  * 

 

 

Evidentemente a apresentação sucinta desses quatro artifícios utilizados na 

linguagem crítica de Vargas Llosa — batizados ou não por ele —, não pretendeu ser 

exaustiva. A exposição desses exemplos de procedimentos formais utilizados com 
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freqüência em seus ensaios críticos mostra de que maneira, em seu pensamento, a 

visão formal é indissociável do chamado conteúdo literário e das idéias que 

permeiam qualquer obra de ficção. 
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2.6. O crítico em ação (uma crítica das críticas) 

 

 

 

A crítica literária tem sido sempre para mim o que 
Octavio Paz chamava ‘um exercício da imaginação’. 
Só faço crítica sobre autores ou livros que me 
apaixonam, e a faço como escrevo minhas histórias: 
metendo as vísceras em minhas opiniões e utilizando 
essas obras só como uma matéria prima para construir 
algo distinto de uma estrita interpretação. Não aspiro a 
ser um crítico ‘objetivo’, nem nada parecido.  

(Mario Vargas Llosa) 

 

 
 

Além de Octavio Paz, dois outros grandes humanistas do século 20, ambos 

ensaístas e críticos literários, são influências assumidas por Mario Vargas Llosa: os 

norte-americanos Lionel Trilling, professor universitário e autor de Liberal 

imagination; e Edmund Wilson, crítico e historiador, autor de, entre outros, Rumo à 

estação Finlândia e O castelo de Axel.   

Para Trilling e Wilson, resguardadas suas diferenças ideológicas e estilísticas, 

a literatura (e, portanto, a crítica literária), relaciona-se necessariamente aos 

fundamentos da vida humana, individual e social. Os dois compartilhavam uma 

espécie de ‘fé’ na literatura que, aos olhos de críticos pós-modernos, 

desconstrucionistas ou relativistas, pareceria da mais alta alienação ou pura 

ingenuidade.  

Na função de crítico literário, atividade assumida de forma não sistemática por 

Mario Vargas Llosa, poder-se-á comprovar essa sua filiação à linhagem de autores 

comprometidos com o humanismo; à estirpe daqueles críticos que buscam no texto 

literário algo mais do que uma investigação formal, procuram as articulações 

impalpáveis entre o mundo das idéias e das ficções e o mundo real, das “convulsões 

sociais e dos destinos individuais” (VARGAS LLOSA, 2002:41).   
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Para o peruano, o universo da literatura e da crítica literária tem a mesma 

dimensão do mundo da experiência humana, numa relação de mútua e profunda 

influência, de maneira que 

 

 

se pensarmos que a função da literatura é só contribuir para 
a inflação retórica de um domínio especializado do 
conhecimento, e que os poemas, os romances, os dramas, 
proliferam com o único objetivo de produzir certos 
desordenamentos formais no corpo lingüístico, o crítico 
pode, à maneira de tantos pós-modernos, entregar-se 
impunemente aos prazeres do desatino conceitual e à treva 
expressiva (VARGAS LLOSA, 2002:42). 

  

 

Grande parte da crítica contemporânea, principalmente a de orientação 

acadêmica e desconstrucionista, é descrita e denunciada por Vargas Llosa como 

(propositalmente) obscura e não atraente à leitura, responsável por conduzir os 

estudos literários a um artificialismo improdutivo, devido ao afastamento e 

esvaziamento, nessas abordagens, do conteúdo ético, psicológico e histórico. 

A ênfase na subjetividade, a defesa de um retorno à valoração do elemento 

estético na crítica literária e o combate ao relativismo cultural são pontos que 

aproximam o ensaísta peruano de um outro importante humanista contemporâneo, o 

crítico norte-americano Harold Bloom.  

A degeneração, diagnosticada por Harold Bloom, dos estudos literários se 

deveria ao fato de que as “questões de gosto e juízo agora parecem descansar 

completamente sobre a informação e não sobre o que poderia ser chamado de 

aprendizagem ou sabedoria” (BLOOM, 2005:10). Sabedoria, para Bloom, é aquilo 

que podemos aprender em contato com os demais e, na falta dessa presença, aquilo 

que aprendemos com os livros. Essa crença na possibilidade enriquecimento pessoal 

através da leitura — e a literatura é o instrumento por excelência dessa subjetividade 

— é fundamental também no pensamento llosiano. 

Sabedoria, termo bem ao gosto dos antigos humanistas, para Bloom, só diria 

respeito à relação que cada um estabelece entre o que aprende e o que essa mesma 



 47 

pessoa realmente faz com isso. Enquanto informação e conhecimento podem ser 

compartilhados, a sabedoria é restrita a uma subjetividade particular. Daí se 

depreende que não existe uma sabedoria universal, mas sabedorias — visões sábias 

do mundo e de si mesmo.  

O resgate e a centralização do elemento estético marcam com mais força a 

oposição do crítico norte-americano aos chamados Estudos Culturais. A dimensão 

estética, em Harold Bloom ganha a relevância dos tempos da crítica humanista. 

Neste ponto, pode-se dizer que o crítico norte-americano tem uma postura bem mais 

radical que a de Vargas Llosa, que defende a avaliação estética na crítica, mas 

acredita que este elemento estético não seja autônomo.  

Em relação à influência do relativismo cultural pós-moderno nos estudos 

literários, Harold Bloom e Mario Vargas Llosa compartilham uma aversão ao discurso 

politicamente correto, hegemônico, segundo Bloom, no universo acadêmico norte-

americano. Ele acredita que existe uma espécie de conspiração contra a literatura 

clássica e canônica do Ocidente, e defende o retorno universitário ao currículo 

humanista tradicional. 

 

Eu diria que não há futuro para o estudo literário como tal 
nos Estados Unidos. Cada vez mais, estes estudos estão 
sendo invadidos pelo surpreendente lixo chamado crítica 
cultural. Em NY, estou rodeado de professores de hip-hop. 
Em Yale, estou rodeado de professores mais interessados 
em vários artigos desse monte de esterco chamado cultura 
popular do que em Proust ou Shakespeare ou Tolstoi 
(BLOOM, 494:1994). 

 

 

O crítico peruano não compartilha desse pessimismo bloomiano, mas 

reconhece a mesma problemática. As convergências e divergências entre esses dois 

críticos humanistas — Vargas Llosa e Harold Bloom — merecem um análise 

particular, que não será possível no espaço deste estudo. 

Adiante, ainda neste tópico, serão analisadas algumas críticas e ensaios 

literários já publicados pelo escritor peruano e que estão presentes nos seus livros A 

verdade das mentiras, que trata, exclusivamente, de obras de ficção publicadas no 
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século 20; A linguagem da paixão, uma reunião de artigos divulgados originalmente 

em jornais e revistas; e mais os textos críticos publicados na forma de prefácios, 

comentários ou estudos introdutórios, como é o caso do texto de apresentação da 

edição comemorativa do IV centenário do Dom Quixote, publicada pela Real 

Academia Española.  

É impossível fugir de certa arbitrariedade na escolha destes quatro textos 

críticos, mas o critério mais importante foi permitir uma visão geral da obra crítica de 

Mario Vargas Llosa, elegendo textos que tratam de obras pertencentes a épocas, 

autores e estilos variados. Alguns destes ensaios já foram anteriormente citados em 

outros tópicos, mas o que se tentará agora é mostrar o crítico por inteiro, isto é, o 

ensaísta diante de seu objeto utilizando todo seu repertório intelectual — teórico e 

metodológico. 

A ‘crítica da crítica’, desenvolvida a seguir, propõe-se a evidenciar o 

distanciamento do pensamento literário llosiano do discurso crítico vigente, dos 

métodos interpretativos em voga e da terminologia acadêmica especializada, para 

retomar a antiga tradição do ensaísmo literário humanista. 

 

 

 

2.6.1. Dom Quixote, de Miguel de Cervantes 

 

 

Romance fundamental na história da literatura hispânica e universal, El 

ingenioso hildalgo don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, é descrito por 

Mario Vargas Llosa, num texto de apresentação à edição comemorativa do IV 

centenário de publicação da obra-prima cervantina, como um “romance para o século 

21”.  

É interessante começar pela visão crítica do peruano acerca desse grande 

livro tanto pela atualidade enfatizada por ele, como também por se tratar da obra 

inaugural do gênero romance — nisso está de acordo a maioria dos críticos literários 
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e acadêmicos5. Além disso, o Quixote estabelece as referências canônicas desta 

forma narrativa de maneira indelével. 

E como Vargas Llosa ‘lê’ o Quixote? A aproximação à obra-prima de 

Cervantes é feita por Vargas Llosa com muito cuidado. Trata-se de uma 

interpretação em seis partes, o que representa o respeito do comentarista diante de 

uma obra tão complexa, rica e, principalmente, já tão fartamente analisada e 

comentada por estudiosos de várias épocas e lugares. 

Num primeiro momento, Vargas Llosa se volta ao aspecto ‘psicológico’ do 

protagonista6, empreendendo uma análise das motivações éticas do personagem — 

aquilo que o leva a atuar. O crítico parece estar submerso no jogo ficcional, como um 

leitor que entra do pacto da wishfull suspension of disbelif: o velho Cavaleiro da 

Triste Figura é tratado como um indivíduo autônomo, ainda que se trate de uma 

criatura ficcional.  

Em consonância com as interpretações de críticos como Miguel de Unamuno 

e Harold Bloom, que leram o Quixote como uma verdadeira “celebração da 

individualidade heróica” (BLOOM, 1994:131), Vargas Llosa também apresenta a obra 

de Cervantes como uma ode à liberdade individual. A defesa desse aspecto tem 

como fulcro, principalmente, a própria personalidade radical do Dom Quixote, que 

nunca faz as pazes com a realidade: 

 
 

Anima-o um desígnio enlouquecido: ressuscitar o tempo 
eclipsado séculos atrás (e que, ademais, nunca existiu) dos 
cavaleiros andantes (...). Este ideal é impossível de alcançar 
porque tudo na realidade na qual vive o dom Quixote o 
desmente (VARGAS LLOSA, Quixote: XIII). 

 
 
Até aqui, não há nada de original nessa abordagem crítica que, inclusive, não 

transcende o ‘senso comum’ sobre a obra. A interpretação llosiana vai se tornando 

                                                
5 É certo que na literatura grega e latina, ainda na Antigüidade, e mesmo durante a Idade Média, 
contos, relatos, novelas curtas e romances de cavalaria já eram escritos, mas o gênero propriamente 
demarcado, definido, estruturado e reconhecível frente à poesia e ao dramático, é estabelecido por 
este romance. 
6 As características físicas do personagem também são descritas, porém com menos detalhamento. 
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mais interessante a partir da reflexão sobre a verdadeira nostalgia e desejo do 

Quixote, que não estaria na vontade passadista de regresso a uma época anterior 

em que houvesse menos iniqüidades (até porque, na realidade, o mundo das 

novelas de cavalaria nunca existiu), mas na saudade e na busca pela concretização 

de uma fantasia. Assim, 

 
 

o sonho que converte Alonso Quijano em Dom Quixote de la 
Mancha não consiste em re-atualizar o passado, mas em 
algo ainda muito mais ambicioso: realizar o mito, transformar 
a ficção em história viva (VARGAS LLOSA, Quixote: XIV).   

 
  
Diferentemente de personagens também ‘deslocados’ como Hamlet ou 

Riobaldo, o cavaleiro de la Mancha não muda, não evolui e nem se adapta: vive 

preso a sua ilusão e a seus ideais, mesmo quando o choque entre sua ‘loucura’ e a 

realidade lhe põe em situações ridículas ou perigosas. A crença renitente do Quixote, 

elemento definidor de sua individualidade, acaba por, aos poucos, ir transformando o 

mundo, 

 
 

modificando seu entorno, as pessoas que o circundam e a 
própria realidade que, como que contagiada por sua 
poderosa loucura, vai se desrealizando pouco a pouco até — 
como em um conto borgiano — converter-se em ficção 
(VARGAS LLOSA, Quixote: XV). 

 
  
O tema da relação entre realidade e ficção, tão caro a Vargas Llosa, tem 

nesse romance uma materialidade dramática riquíssima. A investigação dessa 

temática forma a segunda parte da crítica do ensaísta peruano. A intensidade da 

crença do Dom Quixote e a sua influência na vida ordinária das pessoas que vai 

encontrando em sua jornada são, portanto, índices de que “a ficção tem efeito” no 

mundo real (VARGAS LLOSA, Dom Quixote: XVI). Na visão do crítico, vários 

personagens e episódios do romance podem ilustrar essa idéia, como é o caso, por 

exemplo, do próprio Sancho Pança: o materialista e pragmático vai se convertendo 
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aos poucos ao universo quixotesco, às suas crenças e mesmo à sua maneira de 

falar empolada e distante da popular. 

A ilusão de Dom Quixote, “(…) — sua fome de irrealidade — é contagiosa e 

propagou ao seu redor o apetite de ficção” (VARGAS LLOSA, Quixote: XVIII). Não 

obstante, o fim dessa ‘loucura’, ou seja, passar a ver a realidade tal qual ela se 

apresenta para o senso comum, significou, para o protagonista, a morte. Vargas 

Llosa chega a sugerir que há algo de inverossímil no final do livro, no momento em 

que Alonso Quijano abandona a fantasia quixotesca, renunciando à loucura e 

voltando à realidade “quando esta, ao seu redor, já está mudada, em boa parte, em 

ficção” (VARGAS LLOSA, Quixote: XVI).  

A riqueza do Quixote está, entre outras coisas, na construção de um universo 

em que ficção e realidade não estão muito bem demarcadas. Há um jogo constante 

entre os narradores, manuscritos com versões diferentes sobre a história narrada, 

relatos paralelos e discussões de crítica e teoria intercaladas. Dom Quixote e Sancho 

Pança, seres ficcionais, reconhecem-se como tal: são conscientes de sua própria 

qualidade de personagens literários — condição que fica explícita, principalmente, na 

segunda parte do livro. Essa espécie de autoconsciência ficcional ou narrativa, 

gerada pela colocação de histórias paralelas dentro da história principal, é uma das 

formas de mise en abyme, ou caixa chinesa, no vocabulário crítico llosiano. 

Paradoxalmente, esse procedimento narrativo, para Vargas Llosa, não inibe nem 

diminui o poder persuasivo da ficção, e esse seria um dos índices do grande valor 

estético da obra-prima de Cervantes e um dos elementos que garantem sua sempre 

renovada atualidade.  

Se Vargas Llosa afirma que a ficção é o tema central deste romance, é 

possível aduzir que o mundo real, por contigüidade, também o é. 

 O conteúdo ético do romance, tão importante para a crítica humanista, está 

não apenas nas ações pontuais de tal ou qual personagem, mas na reflexão, 

permitida unicamente através da ficção, acerca de uma desrealização do real e de 

suas convenções, em busca de uma ampliação e enriquecimento de nossa 

experiência e vivência ética pessoal através do contato, ainda que mediado 

literariamente, com novas possibilidades valorativas. Segundo Ortega y Gasset, 
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será imoral toda moral em que não impere entre seus 
deveres o dever primário de estarmos dispostos 
constantemente à reforma, correção e aumento do ideal 
ético. Toda ética que ordene a reclusão perpétua de nosso 
arbítrio dentro de um sistema fechado de valorações é ipso 
facto perversa. Como nas constituições civis que se chamam 
‘abertas’, deve existir nela um princípio que mova à 
ampliação e enriquecimento da experiência moral (ORTEGA 
Y GASSET, 27:1998). 

 
 
Já entramos na terceira parte do ensaio, que trata do tema da liberdade no 

Dom Quixote. O valor central da filosofia humanista-liberal, que se refere à liberdade 

de autodeterminação e à possibilidade de cada indivíduo atuar e pensar livremente 

(e, portanto, de mudar e de desenvolver suas próprias concepções éticas), 

respeitando a liberdade dos demais, parece estar perfeitamente ilustrado numa 

famosa frase do Dom Quixote dirigida ao seu escudeiro: 

 
 

A liberdade, Sancho, é um dos mais preciosos dons que os 
céus deram aos homens; com ela não se podem igualar os 
tesouros encerrados na terra ou encobertos pelo mar; pela 
liberdade, assim como pela honra, pode-se e deve-se 
aventurar a vida, e, pelo contrário, o cativeiro é o maior mal 
que pode vir aos homens (CERVANTES, 2005: livro II, págs. 
984-985).  

 
 

Em relação à frase acima, é impossível não especular em termos de uma 

crítica biográfica e Vargas Llosa não prescinde das informações preservadas sobre a 

vida pessoal de Miguel de Cervantes: o período de cinco anos que passou 

encarcerado em Argel pelos turcos e as prisões por dívidas e por acusações de 

malversação de dinheiro público quando era cobrador de impostos em Andaluzia 

fizeram com que o escritor alimentasse intimamente valores libertários que acabaram 

se refletindo em suas criações literárias. 

Para o crítico, a idéia de liberdade refletida nas falas e nos atos de Dom 

Quixote é 
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a mesma que, a partir do século 18, proporão na Europa os 
chamados liberais: a liberdade é a soberania de um indivíduo 
para decidir sua vida sem pressões nem condicionamentos, 
em exclusiva função de sua inteligência e vontade. Quer 
dizer, o que vários séculos mais tarde, um Isaiah Berlin 
definiria como ‘liberdade negativa’ (VARGAS LLOSA, 
Quixote: XIX).  

 
 

A maneira como a oposição entre o livre arbítrio individual e a autoridade 

constituída é representada no romance também é investigada pelo ensaísta: “Dom 

Quixote não tem o menor receio na hora de enfrentar a autoridade e em desafiar as 

leis quando estas chocam com sua própria concepção de justiça e de liberdade” 

(VARGAS LLOSA, Quixote: XX).  Assim, o discurso e a ação das autoridades na 

narrativa sempre são vistos com desconfiança ou desprezo pelo herói, ainda que 

isso lhe cause uma série de transtornos. A idéia de nobreza e responsabilidade, para 

o cavaleiro, está indissociavelmente ligada a uma concepção íntima de justiça, 

independentemente da ordem legal e exteriormente instituída.  

 
 

O romance está cheio de episódios em que a visão 
individualista e libérrima de justiça leva o temerário fidalgo a 
desacatar os poderes, as leis e os costumes estabelecidos, 
em nome daquilo que é para ele um imperativo moral 
superior (VARGAS LLOSA, Quixote: XX). 

  
  

O terceiro momento da crítica llosiana se detém em uma análise do significado 

com que a palavra pátria é empregada no livro. Os personagens se referem ao termo 

quando falam do seu mundo próprio, de sua vila, de sua comunidade — um lugar de 

vivência e convivência, abrangente e diversificado, sem fronteiras legalmente 

estabelecidas. A pátria é o lugar onde nos sentimos em casa, em família, 

compartilhando uma memória comum — esta é a idéia que Vargas Llosa extrai das 

páginas de Cervantes.  

A idéia de nação, que só apareceria efetivamente no século 19, seria o 

extremo oposto do que se representa no Quixote: o sentimento nacionalista, de 
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caráter abstrato, esquemático, coletivista e essencialmente político “pretende definir 

aos indivíduos por sua pertinência a um conglomerado humano ao qual certos traços 

característicos — a raça, a língua, a religião — teriam imposto uma personalidade 

específica” (VARGAS LLOSA, Quixote: XXIII).    

A penúltima parte do ensaio literário é, em resumo, uma defesa da 

modernidade do Quixote empreendida pelo ensaísta. Além da riqueza psicológica de 

personagens como Sancho e o próprio Quixote, personagens ‘deslocados’ que tanto 

influenciaram a literatura moderna, o que fundamenta a modernidade desta obra é a 

complexidade de sua estrutura narrativa, que foi responsável por uma verdadeira 

‘revolução’ na maneira de se contar uma história. 

 
 

Ainda que não o saibam, os romancistas contemporâneos 
que jogam com a forma, distorcem o tempo, embaralham e 
enredam os pontos de vista e experimentam com a 
linguagem, são todos devedores de Cervantes (VARGAS 
LLOSA, Quixote: XXIII).    

 
 
Entre as inovações literárias assinaladas pelo crítico em relação a este 

romance, a forma encontrada por Cervantes para resolver a questão do narrador foi, 

para Mario Vargas Llosa, a mais radical e complexa, tendo influenciado autores 

como Joyce, Proust e Cortázar. 

Mais em que consiste essa ‘revolução’? Quem nos conta a história das 

andanças do Cavaleiro da Triste Figura e de seu escudeiro são, em realidade, dois 

narradores: o obscuro Cide Hamete Benengeli, autor do manuscrito original que 

estaria em árabe; e um narrador anônimo, um possível tradutor e editor do, digamos, 

‘texto original’ (também ficcional). Destarte, os leitores estão lendo uma história 

dentro de outra história, algo que “impregna as aventuras de Dom Quixote e Sancho 

Pança de um sutil relativismo” (VARGAS LLOSA, Quixote: XXIV).  

O interessante é que essa estrutura abismal (myse en abyme), ou “estrutura 

de caixa chinesa”, como quer Vargas Llosa, introduz uma ambigüidade no texto que 

amplia sensivelmente as possibilidades e os níveis de leitura e interpretação, pois a 
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presença de uma ficção dentro da ficção, quando bem realizada, torna a relação da 

mesma ficção com a realidade ainda mais rica, estética e conceitualmente.  

Por fim, Mario Vargas Llosa analisa um elemento narrativo fundamental: o 

tempo.  O crítico começa por afirmar que, na literatura, a temporalidade, assim como 

o narrador, é também uma invenção, um elemento artificial não subordinado às leis 

naturais da experiência real. No romance em questão, a temporalidade é também um 

componente bastante complexo: percebemos com clareza o tempo em que se 

movem os personagens principais, mas tempos distintos nos são apresentados 

através de testemunhos de personagens e dos narradores. 

O crítico acredita ainda que 

 
 

o fato mais notável e surpreendente do tempo narrativo é 
que muitos personagens da segunda parte de Dom Quixote 
de la Mancha, como é o caso dos duques, já leram a 
primeira. Assim nos damos conta de que existe outra 
realidade, outros tempos, alheios ao do romance, ao da 
ficção, nos que o Quixote e Sancho Pança existem como 
personagens de um livro (VARGAS LLOSA, Quixote: XXV). 

 
  
Mais uma vez, entra-se na problemática da complexa relação entre literatura e 

realidade, pois, muito mais do que uma artimanha narrativa, esse aspecto, digamos, 

originalmente ‘formalista’, tem conseqüências profundas na natureza da obra e nas 

possibilidades hermenêuticas dos intérpretes, como no caso da crítica do ensaísta 

peruano. 

 

 

 

2.6.2. O Coração das trevas (1902), de Joseph Conrad 

 

A primeira aproximação ao texto de Conrad, num pequeno ensaio intitulado “As 

raízes do humano”, é contextual: o crítico nos situa temporalmente, descrevendo o 

momento histórico em que se desenvolve a narrativa (a época da aventura colonial 

européia na África) e, principalmente, traçando o perfil de Leopoldo II, rei dos belgas: 
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Leopoldo II foi uma indecência humana: porém culta, 
inteligente e criativa. Planejou sua operação congolesa como 
uma grande empresa econômico-política, destinada a fazer 
dele um monarca que seria, ao mesmo tempo, um 
poderosíssimo homem de negócios, dotado de uma fortuna e 
de uma estrutura industrial e comercial tão vasta que lhe 
permitiriam influir na vida política e no desenvolvimento do 
resto do mundo (VARGAS LLOSA, 2004:32). 

 
 
O político é descrito como uma das figuras autoritárias mais abjetas do século 

20, ao lado de Stálin e Hitler, tendo sido responsável pelo massacre de milhões de 

congoleses. 

Para dar mais consistência a uma abordagem histórica do texto literário, 

Vargas Llosa não prescinde de fontes historiográficas especializadas. Neste caso, o 

historiador Adam Hochschild, autor de O fantasma do rei Leopoldo. Para o crítico 

peruano, a leitura dessa valiosa fonte histórico-documental pode enriquecer 

consideravelmente a leitura que temos da obra de Conrad. 

O peruano utiliza sua habilidade de narrador para tentar descrever de forma 

viva e pungente as atrocidades a que eram submetidos os trabalhadores congoleses 

sob o julgo da Companhia Comercial da Bélgica, registradas no estudo de Hohschild:  

 
  

A Companhia tinha uma organização militar e carecia de 
consideração para com os seus trabalhadores, para quem, 
em comparação com o regime ao qual estavam então 
submetidos, os antigos negreiros árabes pareciam 
angelicais. Trabalhava-se sem horários nem compensações, 
em razão do puro terror de mutilações e de assassinatos, 
que eram a moeda corrente. Os castigos, psicológicos e 
físicos, alcançaram um refinamento sádico: cortava-se a uma 
mão ou um pé de quem não cumpria as cotas (VARGAS 
LLOSA, 2004:33).  

 
 
A descrição não pára por aí, Vargas Llosa consegue fornecer, com a ajuda de 

sua fonte historiográfica, um painel vivo e intenso do que foi aquele período 

ignominioso. Além das torturas e explorações, o crítico mostra como aquela estrutura 
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de poder funcionava em termos econômicos e de como aquela sociedade africana, 

além de passar pelo massacre físico, teve destruídas as suas tradições, culturas e 

instituições. 

Até esse momento do ensaio, a obra ficcional ainda não foi abordada 

diretamente. O crítico primeiro tenta situar historicamente e, de certa forma, 

emocionalmente, o leitor. A segunda parte de sua estratégia crítica, ainda no campo 

dos fatos reais, é mostrar como o polonês Conrad, já naturalizado britânico e 

contratado pela marinha mercante de Leopoldo II, envolveu-se nessa história 

diretamente e, somente nove anos depois, transformou toda a experiência em 

material literário – em ficção. 

Nessa passagem – da experiência pessoal para a elaboração ficcional – é que 

o crítico atesta a grandeza da obra. Conrad teria transcendido a própria vivência, 

exorcizado todo o horror que presenciou, e transformado tudo em uma “exploração 

das raízes do humano” (VARGAS LLOSA, 2004:38). A obra teria alcançado o status 

de universalidade justamente por essa ‘investigação’ de aspectos humanos que vão 

além das circunstâncias descritas. Um desses aspectos - a questão da natureza do 

mal – é, para o crítico, o ponto alto do livro:  

  
 

Poucas histórias conseguiram expressar, de maneira tão 
sintética e subjugante como esta, o mal, entendido em suas 
conotações metafísicas individuais e em suas projeções 
sociais. Porque a tragédia que Kurtz personifica tem a ver 
tanto com as instituições históricas e econômicas que a 
cobiça corrompe, como com aquela propensão recôndita à 
‘queda’, a corrupção moral do espírito humano (VARGAS 
LLOSA, 2004:38). 

 
 
Portanto, as inúmeras interpretações que enfatizaram no romance o conflito 

entre a civilização e a barbárie são perfeitamente coerentes, porém, parciais. Os 

brancos, representantes da cultura européia ocidental, aparecem também como 

primitivos, mas com um agravante: ao contrário dos nativos, que acreditavam em 

rituais e sacrifícios como atos metafísicos, os representantes da ‘cultura superior’ 
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agiam cruelmente conscientes. Críticos que condenam o romance como racista e 

preconceituoso, incorrem também numa leitura parcial e enviesada. 

À investigação do caráter de Kurtz – personagem misterioso e central na 

história – é dedicada a última parte do ensaio crítico. Personifica a já citada ‘queda’ 

do homem civilizado e culto ao mais extremo barbarismo. Um homem, que antes 

acreditava estar numa missão civilizatória e moral, torna-se um praticamente um 

lunático, “uma ruína humana”, que, tendo habilmente conseguido aprender a se 

comunicar com os nativos, acaba seduzindo-os e se transformando numa espécie de 

chefe espiritual despótico e primitivo. 

Vargas Llosa também não se esquece de destacar, durante todo o ensaio, a 

habilidade narrativa de Conrad:  

 
 

A extremada complexidade da história está muito bem 
sublinhada pela complexa estrutura da narração, pelos 
narradores, cenários e tempos superpostos que se vão 
alternando no relato. Vasos comunicantes e caixas chinesas 
se destacam e imbricam para edificar um todo narrativo 
funcional e sutil (VARGAS LLOSA, 2004:41). 

 

 

 

2.6.3. O estrangeiro (1942), de Albert Camus 

 

Num ensaio literário intitulado O estrangeiro deve morrer, o crítico peruano 

analisa esta obra que ficou registrada na história como um marco fundamental de um 

amplo movimento conhecido, tanto em filosofia como em literatura, como 

existencialismo francês. Além dessa importância paradigmática, O estrangeiro foi um 

livro fundamental na formação filosófica e política de Mario Vargas Llosa.  

 Neste ensaio escrito em 1988, Vargas Llosa utiliza uma estratégia retórica 

polêmica, porém, eficaz. Invertendo o jogo de primeiro argumentar para depois 

julgar, o crítico começa com uma afirmação peremptória e discutível: “Juntamente 

com O homem revoltado, O estrangeiro é o melhor livro que escreveu Camus” 

(VARGAS LLOSA, 2004:199). O restante do texto é a tentativa de legitimar tal 
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afirmação enfatizando tanto as qualidades estilísticas quanto a representatividade 

social e o valor intelectual dessa ficção que mais parece uma dramatização (ou 

encarnação) bem realizada de idéias filosóficas do autor francês.  

 O ensaio começa estabelecendo conexões entre a vida pessoal de Camus – 

que à época padecia de crises de saúde devido à tuberculose –, as circunstâncias 

político-sociais da época em que foi escrito o livro e o clima frio e pessimista que 

perpassa todo o relato da vida do polêmico Meursault. Para o crítico, “a enfermidade 

que debilitava aquele corpo sensível e a angustiante atmosfera da Europa, que vivia 

o final do período entre guerras e o começo da segunda conflagração mundial”, 

estavam inequivocamente refletidos nas páginas carregadas de O estrangeiro. 

 Vargas Llosa passa então a enumerar as interpretações canônicas desse 

romance já tão profusamente comentado. A vinculação com o ensaio filosófico O 

mito de Sísifo, do próprio Albert Camus, proposta por Jean-Paul Sartre e que enfatiza 

o sem-sentido da existência humana e das convenções sociais é avaliada como 

umas das explicações mais pertinentes, ainda que, como destaca Mario Vargas 

Llosa, incompleta. Uma segunda interpretação, defendida inclusive pelo próprio 

Camus, destaca os atos do protagonista como os de um homem livre e autêntico, 

que “aceita morrer pela verdade” (CAMUS apud Vargas Llosa, 2004:200). A estas 

duas vertentes críticas, o peruano acrescenta uma terceira perspectiva, de cunho 

bem pessoal e que, ipso facto, merece ser referida. 

 Grande parte da crítica anterior insiste nesta referência no romance à situação 

do indivíduo mutilado pelas convenções sociais, pelas injustiças das instituições e 

pela falsidade nos relacionamentos pessoais. Com certa ousadia o crítico desafia até 

mesmo a visão do autor da obra e tenta provar de que maneira a sociedade não se 

equivoca quando classifica o protagonista como inimigo e propõe a seguinte questão: 

“a maneira de ser de Meursault é preferível à dos que o condenam?” (VARGAS 

LLOSA, 2004:202). A resposta, para ele, é negativa e isso subverte muito do que já 

se falou sobre esse livro. Surpreendentemente (pelo menos a princípio), Vargas 

Llosa, um individualista liberal convicto, reconhece que 
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O ‘mito coletivo’ é o pacto tácito que permite aos indivíduos 
viver em comunidade. Isso tem um preço que ao homem – 
saiba-o ou não – custa pagar: a renúncia à soberania 
absoluta, a anulação de certos desejos, impulsos e fantasias 
que, se materializados, poderiam pôr em perigo aos demais. 
A tragédia que Meursault simboliza é a do indivíduo cuja 
liberdade foi mutilada para que a vida coletiva seja possível 
(VARGAS LLOSA, 2004:202). 

  
 
Essa abordagem, que consegue estabelecer conexões entre a política, num 

sentido amplo, e a ética, num sentido particular, tem a vantagem de fornecer uma 

visão mais complexa tanto do romance como da realidade, ainda que não se 

concorde com algumas de suas conclusões. Em relação ao estilo da prosa 

camusiana, o crítico enfatiza a concisão e a falta de adornos. O personagem central, 

seco e sem exaltações emocionais, torna-se mais verossímil devido ao próprio 

ambiente propiciado pela narração, também desprovida de ornamentos retóricos. 

 

 

 

2.6.4. Afirma Pereira (1994), de Antonio Tabucchi 

 

Para qualquer crítico, o desafio de avaliar a obra de um autor contemporâneo 

é bem diferente de valorar um livro já estabelecido no cânone. A crítica do novo é, 

antes de tudo, uma aposta e, portanto, um risco para o escritor criticado — e também 

para o intérprete. A opção de analisar aqui um ensaio llosiano sobre Afirma Pereira 

(1994), do italiano Antonio Tabucchi, deveu-se — além de ao fato de se tratar de um 

livro de grande qualidade artística — à intenção de mostrar como Vargas Llosa, na 

função de jornalista literário, “encara” um autor contemporâneo.   

Nesse ensaio crítico relativamente curto, o jornalista literário bissexto 

apresenta uma abordagem interessante, pois analisa simultaneamente aspectos 

historiográficos (a narrativa transcorre na Lisboa Salazarista dos anos 30); 

biográficos (o protagonista foi inspirado numa pessoa real conhecida de Tabucchi); 

estilísticos (a sobriedade do estilo do autor); psicológicos (as mudanças internas 
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sofridas pelo protagonista); e narrativos (a figura apática e burocrática do narrador é, 

para o crítico, um dos principais elementos do romance). Essa forma, ao mesmo 

tempo eclética e integrada, de aproximação ao texto literário deixa patente a 

sugerida filiação de Vargas Llosa à crítica de cunho humanista. 

Em poucas palavras, Vargas Llosa condensa sua impressão geral da obra: 

 
 

A história desse obscuro e envelhecido jornalista português 
que, em agosto de 1938, numa acidentada Lisboa 
adormecida sob a ditadura salazarista, passa por uma 
transformação ética e política que, por um breve momento, 
faz dele um herói, e depois, previsivelmente, já no exílio, 
volta à sua vida anódina, é uma pequena obra-prima que, 
além de comover, desenvolve uma problemática moral e 
cívica que transcende seu limitado enredo. A eficácia do 
estilo, sua perfeita arquitetura e a essencial economia de sua 
exposição imprimem a esse texto uma intensidade que 
raramente consegue a prosa narrativa, somente a poesia 
(VARGAS LLOSA, 2004:369). 

 
 
Todos os elementos que serão desenvolvidos no ensaio já estão presentes 

nessas primeiras palavras.  

A trama do romance, que pode ser considerado um romance histórico, é 

ambientada na Lisboa do começo dos anos 30, durante a ditadura de Salazar. 

Pereira é só um “obscuro diretor da página cultural de um modesto jornal vespertino”, 

o Lisboa. 

Vargas Llosa mostra como o personagem central se afasta, durante a maior 

parte do livro, do topos do herói romântico em luta contra o mundo e da figura do 

militante que combate pela liberação do próprio país da ditadura. Contudo, na parte 

final do romance, em Pereira vai se encontrar o fazer típico do herói que busca a 

liberdade do seu povo, arriscando-se num combate à ordem constituída, 

precisamente no momento em que o protagonista, já velho, cansado e quase 

resignado, descobrirá novamente o prazer de lutar por um ideal.  

A frase “afirma Pereira”, repetida em cada página do romance, serve para 

fazer com que o leitor concentre sua atenção sobre aquilo que Tabucchi considera 
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“un personaggio in cerca di autore”, ou talvez de um personagem à procura de si 

mesmo. 

O crítico peruano encontra um grande mérito no fato de Antonio Tabucchi 

haver escrito, em tempos de literatura light ou pós-moderna, um romance que 

poderia ser classificado como engajado, mas não panfletário.  

A habilidade narrativa de Tabucchi, está, para Mario Vargas Llosa, na 

capacidade de esconder mais do que explicitar o processo que ocorre no íntimo do 

personagem que  

 
 

transforma o apático e passivo Pereira (...), num cidadão em 
exercício, que se mobiliza com grande audácia contra um 
sistema cuja asfixiante coerção e crueldade acabam de lhe 
ser reveladas, e arrisca nisso sua liberdade e, talvez, sua 
vida (VARGAS LLOSA, 2004:370-371). 

 
 
A capacidade que um autor tem de atingir a verossimilhança ao contar uma 

história, valor essencial para Vargas Llosa, é o que faz desse romance tão cheio de 

silêncios uma grande obra na visão do crítico. 
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Capítulo 3 

A construção de uma cultura da liberdade 

 

 

A crítica cultural tem sido uma das atividades exercidas com mais vigor por 

Mario Vargas Llosa. A popularidade angariada a partir do seu sucesso editorial como 

escritor proporcionou-lhe a possibilidade de divulgar suas opiniões sobre o mundo da 

cultura nos principais jornais e revistas da América Latina e da Europa (e, com menor 

freqüência, também nos Estados Unidos). Já que à crítica literária foi reservado um 

espaço próprio neste estudo, analisar-se-ão agora textos sobre cultura e arte em 

geral publicados por Vargas Llosa em livros ou periódicos.  

O tema que dá unidade a este capítulo é a relação entre as manifestações 

culturais e a liberdade intelectual, artística e social. 

O escritor peruano já se referiu mais de uma vez à admiração pelo filósofo 

espanhol José Ortega y Gasset, como exemplo de intelectual público que, tendo 

participado ativamente dos debates mais prementes do seu tempo, nunca apelou ao 

baixo nivelamento e a popularização de suas idéias para se fazer compreender. Foi 

um pensador “capaz de fazer jornalismo de opinião sem banalizar as idéias ou 

sacrificar o estilo” (Vargas Llosa, 2002:12). 

A máxima orteguiana — “a claridade é a cortesia do filósofo” — é o ideal 

perseguido pelo ensaísta peruano: a busca da clareza, sem abrir mão do rigor e da 

profundidade na argumentação.  
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3.1. Contra as identidades culturais 

 

 

Um tema que terá relevância nesta análise será a crítica feita por Vargas Llosa ao 

que ele chama de a ‘prisão’ das identidades culturais, que se relaciona intimamente 

com sua concepção libertária de política e com seu ideal de autonomia do individual 

frente ao coletivo e aos coletivismos.  

O processo irreversível de globalização avança num sentido de negação das 

fronteiras nacionais, com uma interconectividade entre os mercados de todos os 

países (mesmo os mais pobres) e o intercâmbio de bens culturais. Alguns 

intelectuais acreditam que esse será o fim das culturas nacionais e regionais, das 

tradições, costumes e padrões de comportamento que determinariam a identidade de 

cada povo. Mario Vargas Llosa entende que o ingente fluxo de informações 

realmente está dando um novo formato às diversas culturas, mas não acredita que 

isso seja um dado negativo.  

Os chamados ‘estudos culturais’, que na atualidade dominam amplamente o 

ambiente acadêmico em muitas partes do mundo, em geral, fazem uma defesa 

apaixonada e intransigente do que se denomina ‘identidades coletivas’ — nacionais, 

étnicas ou mesmo de uma simples localidade, como uma cidade ou um bairro. 

Contrariamente a essas ‘defesas’, comentou Vargas Llosa: 

 

 

Fico com os cabelos em pé ao pensar em qualquer 
preocupação com a ‘identidade’ de um grupo humano, pois 
estou convencido de que isso sempre traz de forma oculta 
uma conjura contra a liberdade individual. É fato que as 
pessoas que praticam a mesma religião/costumes têm 
características comuns, mas discordo de que esse 
denominador coletivo possa definir cada uma delas de forma 
plena, abolindo, ou relegando a um segundo plano 
desdenhável o que existe de específico em cada membro do 
grupo (VARGAS LLOSA, 1988). 
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  A cultura não é uma prisão — pelo contrário, ela se alimenta de mudanças e 

de conflitos com outras culturas. Só nas sociedades primitivas e nos estados 

extremamente autoritários com tendências nacionalistas é que a cultura é encarada 

como um campo de concentração e vista como uma condição natural e imutável. É 

como se os indivíduos estivessem condenados a permanecer dentro desse conjunto 

de valores ‘culturais’, sem nenhuma possibilidade de interferência pessoal. Octavio 

Paz dizia que a famosa busca da identidade é um passatempo intelectual; às vezes, 

também, um negócio de sociólogos desocupados. A sociedade ocidental, na visão do 

intelectual peruano, progrediu no sentido de afirmar o individual frente ao coletivo, 

tanto no âmbito jurídico quanto no cultural. 

Inclusive a religião, que tem sido durante a história a forma mais efetiva de 

negação do indivíduo, no ocidente, após muitas lutas e reformas, foi convertida em 

um direito individual e não mais em um dever público; ou seja, o Estado laico 

possibilitou uma espécie ‘privatização’ das religiões, fato fundamental na formação 

das modernas democracias liberais. 

Os argumentos em defesa dessas ‘identidades’ acabam levando a demandas 

políticas no sentido de que os produtos culturais merecem um cuidado especial por 

parte do Estado porque eles seriam fundamentais na conformação e manutenção da 

identidade de um povo. Os defensores de tais políticas afirmam que se os governos 

deixassem a ‘identidade’ do seu povo a mercê das regras do capitalismo amoral 

haveria uma deteriorização pela invasão de produtos culturais estrangeiros — uma 

‘colonização’ cultural, perpetrada através do poder da publicidade das empresas dos 

países mais poderosos. Quer dizer, para um país proteger sua cultura, deveria 

preservar-se da competição internacional e dos males da globalização. Para Vargas 

Llosa, todas as culturas se alimentam de conflitos (de valores, de interesses, de 

ideologias...) e isolá-las significa enfraquecê-las: 

 

 

Não coloco em dúvida as boas intenções dos políticos que, 
com variações mais de forma do que de fundo, esgrimem 
estes argumentos em favor da exceção cultural, mas afirmo 
que, se os aceitamos e levamos a sua conclusão natural a 
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lógica implícita neles, estamos afirmando que a cultura e a 
liberdade são incompatíveis e que a única maneira de 
garantir a um país uma vida cultural rica, autêntica e da que 
todos os cidadãos possam participar, é ressuscitando o 
despotismo ilustrado e praticando a mais letal das doutrinas 
contra a liberdade de um povo: o nacionalismo cultural 
(VARGAS LLOSA, 1988). 

 
 

 

Além de se tratar de uma “ficção confusa”, a noção de Identidade Cultural 

conduz inevitavelmente a uma justificação da censura, do dirigismo cultural e a 

subordinação da vida cultural e artística a uma doutrina política: o nacionalismo. 

Vargas Llosa afirma que a riqueza da cultura de um país está justamente em sua 

diversidade contraditória, “na existência, neles, de tradições, correntes e criadores e 

pensadores discordantes entre si, que representam visões do mundo e da arte que 

se repelem umas às outra, e no universalismo que essas obras alcançaram em seus 

momentos.” (VARGAS LLOSA, 1988). 

 Para ele, 

 

A maior conquista de uma civilização não é a de dotar-se de 
uma identidade coletiva que se expresse, de maneira 
simultânea, através do conjunto social e dos indivíduos que a 
compõem. É exatamente o contrário: haver alcançado um 
nível de desenvolvimento econômico, de cultura e de 
liberdade que permita aos cidadãos uma emancipação das 
identidades coletivas, essas correntes as que nascem 
presos, e eleger voluntariamente sua própria identidade, em 
harmonia ou em desarmonia com o resto da tribo. Deste 
modo, um indivíduo exercita sua soberania e é 
autenticamente livre (VARGAS LLOSA, 2004b).  
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3.2. O exemplo da Europa: uma bela idéia  

 

 

A Europa representa para Mario Vargas Llosa o berço de um projeto de civilização 

que tem a liberdade como fulcro. Em um artigo publicado em 2004, intitulado Europa: 

una bella idea, Vargas Llosa tenta combater a noção de que seria possível traçar 

parâmetros seguros que definam a identidade cultural européia (ou de qualquer outro 

lugar). Para endossar sua tese, o intelectual argumenta que existem muito mais 

discrepâncias entre as culturas que formam a comunidade européia do que 

propriamente semelhanças (inclusive dentro do âmbito de um mesmo país).  

 Contra a idéia de que o cristianismo pode ser considerado um traço que 

fundamenta a cultura européia, Vargas Llosa rebate: 

 

 
Aqueles que sustentam que o cristianismo é a característica 
definidora e substancial da identidade européia se vêem em 
apuros para conciliar aquela tradição com o espírito das 
luzes e as conseqüências da Ilustração, filha do velho 
continente e fonte nutridora do laicismo, dos direitos 
humanos e da democracia, nascidos, em grande medida, 
contra a oposição pugnaz do tradicionalismo católico 
(VARGAS LLOSA, 2004). 

 

 

 A religião judaica não poderia também ser considerada algo essencial na 

formação da cultura européia e em sua história? E a profunda influência da cultura 

mulçumana, que por oito séculos dominou regiões extensas e importantes do 

continente europeu? Tudo deve ser esquecido para se afirmar o cristianismo? 

 Outra coisa que não pode ser esquecida é que, junto aos grandes ideais que 

impulsionaram o progresso e os movimentos libertários, a ‘cultura’ européia também 

produziu “horrendas ficções ideológicas que produziram as piores catástrofes que a 

humanidade conheceu” (VARGAS LLOSA, 2004) — o nazismo, o fascismo, o 

comunismo e o nacionalismo. O diferencial da história européia teria sido justamente 
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(...) que nenhuma outra civilização no mundo já foi tão 
autocrítica, tão severa consigo mesma como a Ocidental, 
que, ao largo de toda sua história, teve sempre em seu seio 
opositores ferozes, implacáveis, que a obrigavam a se 
questionar, reformar-se e regenerar-se sem cessar. Por isso, 
a Europa pode reconhecer sua responsabilidade em horrores 
como o anti-semitismo e o colonialismo e ir conquistando, 
pouco a pouco — nunca de uma maneira definitiva e 
irreversível —, a cultura da liberdade (VARGAS LLOSA, 
2004). 

 
 
 Mario Vargas Llosa, em sintonia com o pensamento do filósofo polaco Leszek 

Kolakowski, entende que “a identidade cultural da Europa reside na ausência de 

qualquer identidade plenamente formada” (apud Vargas Llosa, 2004); em outras 

palavras, na incerteza e no descontentamento. Desta maneira o escritor peruano 

descreve sua Europa ideal: 

 

 

(...) democrática, liberal e libertária, os cidadãos poderão 
eleger seu deus ou não ter deuses, praticar uma religião ou 
ser ateus ou agnósticos, e decidir a língua em que queiram 
se expressar, o sexo que prefiram, o país, a cidade ou a 
aldeia onde queiram viver e trabalhar, e não terão mais 
limitações para exercitar suas convicções, costumes e 
crenças do que as que empeçam ou violem o direito dos 
demais a exercer essa mesma liberdade (VARGAS LLOSA, 
2004). 

 

 
 Nela não se discutirá a formação de uma ‘identidade coletiva’ porque será 

uma civilização formada por indivíduos livres.  
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Capítulo 4 

Política da literatura 

 

 

Mario Vargas Llosa é o criador não de uma 
Comédia Humana, à maneira de Balzac, mas 
do “drama permanente dos nossos países da 
América Latina”. 
 
(Raymond L. Williams) 

 

 

Como já foi sugerido na introdução a este estudo, a visão literária de Mario 

Vargas Llosa não pode ser compreendida isoladamente, independentemente de um 

entendimento mais amplo do seu ideário político e das opiniões do escritor no que 

concerne ao mundo da cultura em geral.  

A defesa fundamental do valor precípuo da liberdade, base do seu 

pensamento político-social, assume também uma posição de centralidade no seu 

entendimento do fenômeno literário; e a política de sua literatura se averigua no 

caráter crítico de seus romances a todas as instituições que têm relação com o 

autoritarismo. Um tema recorrente na obra do peruano é, exatamente, a questão do 

autoritarismo nas relações políticas, sociais e pessoais, e esse é também um tema 

fundamental em suas reflexões políticas e culturais. 

 A realidade é a matéria prima para este escritor/crítico, em qualquer que seja 

o tipo de produção intelectual em que esteja envolvido: Vargas Llosa concebe seus 

textos (ficcionais ou não) a partir de sua visão crítica do mundo, da cultura, das artes, 

enfim, da sua subjetividade em contato com as circunstâncias sociais. Não é de se 

estranhar, portanto, que a América Latina e suas vicissitudes sejam um tema tão 

recorrente em seus romances, ensaios ou reportagens. 

Não se afirma aqui que literatura e política, em Vargas Llosa, sejam uma só 

coisa, ou que compartilhem de uma mesma natureza. A questão exige um pouco 
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mais de sutileza. O argumento que será desenvolvido a seguir parte da premissa 

llosiana de que a ficção 

 
 

deve simular a vida, deve fingir a vida dessas coletividades 
em que a marca característica e essencial é a imperfeição. E 
se a imperfeição não está presente em um romance como 
ingrediente da vida, aquela ilusão, aquela sensação 
persuasiva não surge (VARGAS LLOSA, 2003:57). 

 
 
A necessidade de construir uma representação persuasiva do real, condição 

essencial, segundo o crítico, para a realização de uma obra literária de valor, exige 

que o escritor tenha uma visão pertinente sobre a realidade humana e saiba captar 

suas características mais significativas e prementes, para só então transformar em 

matéria literária.  

Vargas Llosa entende que existem fenômenos humanos que são essenciais e 

necessários a qualquer narrativa, pois, sem eles, a história perde credibilidade junto 

aos leitores. A experiência amorosa é um deles:  

 
 

Um romance em que o amor não comparece, nem 
diretamente nem indiretamente, peca por falta de 
humanidade e o natural é que o leitor o castigue com a sua 
incredulidade. O amor deve estar aí, aparecer, mostrar 
presença; inclusive, se é uma ausência, deve ser sentida 
como tal, como um vazio na vida dos personagens ou do 
mundo que esse romance tenta criar (VARGAS LLOSA, 
2003:58).    

 
 

 O mesmo acontece com a política, outro fenômeno que se desenvolve nos 

interstícios entre a individualidade e a vida coletiva. A atividade política, em sentido 

amplo, é parte natural da vida coletiva, pois todo grupo humano precisa negociar e 

estabelecer regras de convivência e de obediência a um ordenamento legal. O 

conceito aristotélico de zoon politikon, o homem como um animal de natureza 

política, aplica-se bem ao que se quer explicar aqui.  
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 O escritor, portanto, não pode negar a dimensão política da vida humana em 

sua literatura. Ainda que tenha desprezo pela política institucional ou pelas 

ideologias, aquele que inventa um mundo povoado de seres que se relacionam 

coletivamente estará tratando de questões direta ou indiretamente políticas e, 

portanto, a crítica literária terá de abordá-las. Ou seja, Mario Vargas Llosa entende 

que qualquer texto ficcional é passível de uma abordagem crítica de cunho político — 

o que não impede que outras formas de análise sejam aplicadas ao mesmo relato. 

 E onde literatura e política se separam? “A literatura não pode estar de 

nenhuma maneira confinada dentro da atualidade” (VARGAS LLOSA, 2003:42). A 

boa literatura deve necessariamente transcender os limites do tempo presente, das 

questões do momento — deve ser um desafio à efemeridade: 

 
     

Uma literatura não pode depender do inevitável caráter 
prático da política; pelo contrário, em muitos casos, serve 
para nos tirar dessa práxis na qual estamos prisioneiros 
como seres humanos (…). A política se mede 
primordialmente por seus resultados práticos; a literatura não 
(VARGAS LLOSA, 2003:42)   

 
 

Não há forma mensurável e específica de aferição do poder da literatura no 

que se refere ao progresso social; nem ao menos se pode comprovar que ela 

realmente contribua nesse sentido, mas o crítico peruano defende que “toda obra 

literária tem conseqüências concretas em nossas existências, (ainda que) não 

possamos demonstrar” (VARGAS LLOSA, 2003:43). 

Apesar de não formular desta maneira, infere-se, de forma um tanto simplista, 

mas com alguma utilidade esquemática, que Vargas Llosa compreende a relação 

entre esses dois fenômenos como um caminho com sentidos opostos: a literatura 

partiria do individual para o coletivo e política traçaria o caminho inverso.  

O crítico também se preocupa com as interferências diretas da política na 

literatura. O caso da Revolução Cultural Chinesa é paradigmático: “tentou-se destruir  

a individualidade em todos os domínios da vida social, inclusive no artístico” 

(VARGAS LLOSA, 2003: 43). Para Vargas Llosa, o resultado desse projeto político 
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só poderia ser o desaparecimento da arte literária e das outras formas de arte que 

exigem isolamento intelectual e independência crítica para se desenvolverem.  

Em resumo, existem duas posturas extremas quando se trata da relação entre 

literatura e política. A primeira, de caráter fortemente sartreano, defende que a 

literatura é uma forma de atuar diretamente nas questões sociais e nisso reside sua 

natureza e legitimidade — o escritor alienado é o não-escritor. A segunda postura é a 

aquela que defende o escritor como um beletrista ou a literatura como simples 

entretenimento. O escritor deve primar pelo apuro formal e dar menos importância à 

relação daquilo que escreve com o mundo real. 

Claro que essas são duas posições extremadas, mas que até hoje suscitam 

debates acadêmicos e jornalísticos. Como já foi dito, Sartre foi o modelo de 

intelectual engajado para o jovem Mario, até que afirmou que os escritores latino-

americanos deveriam para de escrever e se dedicar à alfabetização das massas. Por 

outro lado, o peruano também critica com veemência certa tendência leviana que ele 

reconhece na literatura contemporânea — a chamada literatura light — que almejaria 

exclusivamente à diversão e o entendimento fáceis7. 

O que se vê é que a atual postura do crítico é resultado do amadurecimento 

de sua visão de mundo. Ele já não acredita ingenuamente na ‘revolução pelas 

palavras’, mas tampouco despreza o poder de influenciar simbolicamente que é 

próprio da literatura.  

Para ele, “a literatura não deve ser política, ou melhor, não deve ser somente 

política, ainda que seja impossível para uma boa literatura não ser também — e 

destaco o ‘também’ — política” (VARGAS LLOSA, 2003: 65). 

 

 

*      *      * 

 

 

                                                
7 O escritor acredita que essa tendência pode ser fatal para a literatura, já que, em termos de 
entretenimento, é impossível competir com meios como o cinema e a televisão, muito mais 
espetaculares e menos exigentes intelectualmente.  
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Durante todo este estudo, a importância do ideário liberal do escritor peruano 

foi enfatizada e apresentada como imprescindível para o entendimento de sua obra 

ficcional e crítica. Portanto, este conjunto de idéias será adiante esmiuçado.    
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4.1. O liberalismo de Vargas Llosa  

 

 

Quando o já mundialmente consagrado escritor Mario Vargas Llosa, nos 

Estados Unidos, recebeu o Prêmio Irving Kristol, proferiu um discurso ao qual 

intitulou Confesiones de un liberal (2005). Nessa palestra o autor tentou explicitar a 

natureza de sua crença liberal e sua idéia de liberdade.  

A confusão que se instalou há bastante tempo no âmbito das idéias e 

conceitos políticos tem várias causas; portanto, ao tratar de palavras como 

‘liberalismo’ ou ‘liberdade’, ‘esquerda’ ou ‘direita’ ou até mesmo ‘democracia’, é 

sempre saudável agir à maneira de Voltaire e esclarecer os termos. E foi isso que 

Vargas Llosa fez naquelas Confesiones. Ele próprio chega a afirmar a dificuldade de 

definir-se politicamente: seria ele, realmente, um liberal? O problema é que os 

valores políticos não estão bem definidos e a diversidade de usos de um mesmo 

conceito para situações e posições até mesmo antagônicas acabam por desgastar o 

vocabulário político e as palavras parecem perder o vigor e a força demarcatória que 

as legitimavam.  

Democracia e Liberalismo, por exemplo, são duas respostas a duas questões 

de direito político completamente diferentes: 

 
 

A democracia responde a esta pergunta: Quem deve exercer 
o poder público? A resposta é: o exercício do poder público 
corresponde à coletividade dos cidadãos. Contudo, nessa 
pergunta não se fala sobre qual extensão deva ter o poder 
público. Trata-se somente de determinar o sujeito a quem o 
mando compete. A democracia propõe que mandemos 
todos; quer dizer, que todos intervenham soberanamente 
nos fatos sociais (ORTEGA Y GASSET, 1922, p.424 ).  

 
 
Mas o liberalismo responde a uma outra pergunta de natureza bem diferente: 

 
 

(...) exerça quem quer que seja o poder público, Quais 
devem ser os limites deste? A resposta soa assim: o poder 
público, exerça-o um autocrata ou o povo, não pode ser 
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absoluto, pois que as pessoas têm direitos prévios a toda 
ingerência do Estado. É, portanto, a tendência a limitar a 
intervenção do poder público (ORTEGA Y GASSET, 1922, 
p.424). 

 
 
Conforme essas definições do filósofo espanhol, o caráter heterogêneo 

desses princípios possibilita, dentro de uma perspectiva histórica, afirmar que 

algumas sociedades podem ter sido muito liberais e pouco democráticas ou, 

inversamente, muito democráticas e nada liberais. Para recorrer a exemplos 

históricos, basta lembrar a democracia ateniense ou a romana, que desconheciam a 

inspiração do liberalismo. A idéia de que uma porção do indivíduo possa estar fora 

da jurisdição pública ou de que o direito individual limite o poder do Estado não teve 

e não teria espaço nas mentes clássicas. 

Vargas Llosa é um confesso admirador do pensamento orteguiano e, pelo 

menos em princípio, aceitaria a distinção de naturezas entre os valores democrático 

e liberal. No entanto, aproximadamente um século separa os dois pensadores — e 

que século! Basta salientar que se tratou de um período profuso em inconstâncias e 

experiências políticas de toda sorte. O fato é que Mario Vargas Llosa (2002d) deixa 

claro que, isolada e separadamente, democracia e liberalismo são estruturas frágeis 

e incompletas para um real projeto de justiça e prosperidade econômica. 

 
 

O liberalismo não é somente, conforme o caricaturizam seus 
detratores, a defesa da liberdade de mercados; é, 
fundamentalmente, a defesa do Estado de Direito, do 
pluralismo político, da liberdade de opinião e de crítica, dos 
direitos humanos, da soberania individual. Quer dizer, 
daquilo que constitui a essência mesma da democracia 
(VARGAS LLOSA, 2002d). 

 
 
O liberalismo para Vargas Llosa supõe, necessariamente, a garantia de fortes 

instituições democráticas, sem as quais a liberdade paira no ar, sem uma base sólida 

que garanta sua sobrevivência. Existem liberais que acreditam que a economia é o 

âmbito em que se resolvem todos os problemas e que o livre-mercado é a fórmula 
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mágica que soluciona desde a pobreza até o desemprego, a marginalidade e a 

exclusão social. Para Vargas Llosa isso é uma ilusão, pois 

 
 

É a cultura, um corpo de idéias, crenças e costumes 
compartilhados — entre os quais evidentemente pode-se 
incluir a religião —, que dá calor e vivifica a democracia e 
que permite que a economia de mercado, com seu caráter 
competitivo e sua fria matemática de prêmios para os êxitos 
e castigos para os fracassos, não degenere em uma batalha 
darwiniana em que os lobos comam todos os cordeiros 
(VARGAS LLOSA, 2000). 

 
 
Antes da economia, é a cultura que diferencia a civilização da pura barbárie.  

Para se obter prosperidade, não há outro caminho mais eficiente do que um mercado 

livre que, associado a uma cultura de respeito às instituições democráticas, é a forma 

mais consistente de disparar o progresso material de um País, como pode se 

constatar em vários exemplos ao redor do mundo.   

O que coloca o articulista peruano na contramão da intelligentsia latino-

americana é sua defesa radical do livre-mercado, sem o qual, para ele, não é 

possível a liberdade política. 

A influência da obra capital de F. Hayek, O Caminho da Servidão (1946), é 

clara na argumentação llosiana — não é possível conciliar nenhuma forma de 

coletivismo intervencionista ou de planejamento central da economia de uma nação 

sem sufocar a liberdade dos indivíduos que a compõem. O argumento de que a 

complexidade do atual estágio das forças de produção exigiria uma forte 

centralização do planejamento foi utilizado em todos os lugares em que o centralismo 

burocrático acabou por estrangular os direitos individuais — o nazismo alemão e o 

fascismo italiano ou mesmo o comunismo, para Hayek e Llosa, teriam mais 

semelhanças entre si do que os intelectuais da esquerda poderiam admitir. O bordão 

do Duce: “Tudo está no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado”, serve 

para aclarar-nos a natureza autoritária e antiliberal do centralismo intervencionista. 

Vargas Llosa admite que o intervencionismo estatal pode gerar, num período 

curto, um rápido desenvolvimento em algum setor econômico, mas sempre, 
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concomitantemente, estará gerando anomalias e deficiências em outras partes. O 

capitalismo é um sistema econômico total e racionalmente planejado, sendo 

continuamente re-planejado em resposta a mudanças nas condições econômicas.  

Por outro lado, conforme demonstrou Von Mises, “o socialismo é incapaz de planejar 

a economia racionalmente” (MISES, 1985:448). Ao destruir o sistema de preços e 

suas bases, isto é, a propriedade privada dos meios de produção, o incentivo para 

lucrar e a competição, o socialismo destrói a divisão intelectual do trabalho, essencial 

para um planejamento econômico racional. O socialismo exige algo impossível: que 

o planejamento do sistema econômico seja conduzido por uma única mente, que 

apenas uma divindade onisciente poderia possuir. 

Para clarear a concepção liberal do escritor peruano é necessário entender 

que, na sua visão, o Estado de direito — e não o mercado — é a instituição mais 

importante da ordem liberal, pois não há mercado sem ela. Por outro lado, a 

economia de mercado é único sistema econômico compatível com o Estado de 

direito. Mas o governo deve fazer somente aquilo que lhe compete e não substituir o 

mercado. A questão que se impõe é esta: se o governo não tem mostrado 

capacidade para fazer o que lhe compete, como esperar que faça satisfatoriamente o 

que compete ao mercado? 

 
 

O Estado de direito é o império da lei, a autoridade da lei em 
lugar da lei da autoridade, a rigorosa delimitação 
constitucional dos poderes públicos, a submissão da lei ao 
princípio da isonomia e à eficácia da justiça (...). A economia 
de mercado é uma organização social específica para a 
solução de problemas econômicos, que se vale ao máximo 
desejável e possível do processo de decisões individuais e 
ao mínimo inevitável do precário processo político de 
decisões coletivas. Isto é, a economia de mercado prefere 
confiar nos indivíduos a confiar na política e no governo, 
ambos muitíssimo mais ineficientes e propensos à corrupção 
(GARCIA, 2002, p. 12). 

 
 
Outro problema na hora de definir o ideário político de Mario Vargas Llosa é a 

significação que o termo ‘liberal’ vem tomando nos Estados Unidos e no mundo 

anglo-saxão desde o New Deal, do presidente Roosevelt. Nesses lugares, a palavra 
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‘liberal’ está fortemente identificada com a Esquerda — e muitas vezes até mesmo 

com concepções radicais e socialistas. Nas suas Confesiones (2005), Vargas Llosa 

lembra que a origem do termo ‘liberal’, na América Latina e na Espanha no século 

XIX, é proveniente da maneira como eram designados os rebeldes que lutavam 

contra as tropas de ocupação de Napoleão. Quer dizer, para Vargas Llosa, receber a 

alcunha de neoliberal no sentido de ser identificado com o pensamento conservador 

e reacionário, ou mesmo de ser cúmplice de toda exploração e injustiças de que são 

vítimas os pobres do mundo, é uma contradição com seu verdadeiro ideal — o de 

uma pessoa que se opõe a qualquer forma de autoritarismo e opressão. 

Mario Vargas Llosa entende que toda a confusão conceitual em torno do 

liberalismo político não é somente oriunda da má interpretação feita pelos detratores 

dos ideais liberais. Outro importante fator seria a natureza não dogmática desses 

mesmos preceitos liberais: 

 
 

Como o liberalismo não é uma ideologia, ou seja, uma 
religião laica e dogmática, mas uma doutrina aberta que 
evolui e se prende à realidade em vez de forçar a realidade a 
enquadrar-se nela, há, entre os liberais, tendências diversas 
e discrepâncias profundas. (...) estas divergências, no 
entanto, são sadias e proveitosas, porque não violam os 
pressupostos básicos do liberalismo, que são a democracia 
política, a economia de mercado e a defesa do indivíduo 
frente ao Estado (VARGAS LLOSA, 2005). 

 
 
Além dos fundamentos de cultura democrática e mercado livre, é condição 

sine qua non para a verdadeira democracia liberal, conforme a concepção do 

intelectual peruano, que seja disseminada nessas sociedades uma prática de 

tolerância e respeito aos demais, mormente o respeito às diferenças e às 

individualidades — o que pressupõe uma total e irrestrita liberdade de expressão e 

de religião: 

 

Aceitar essa coexistência com aquele que é diferente foi o 
passo mais extraordinário dado pelos seres humanos no 
caminho da civilização, uma atitude ou disposição que 



 79 

precedeu a democracia e a fez possível; e contribuiu mais do 
que qualquer descobrimento científico ou sistema filosófico 
para atenuar a violência e o instinto de domínio e de morte 
nas relações humanas (VARGAS LLOSA, 2005). 

 

Faz parte da natureza de qualquer pensador liberal uma tendência à 

desconfiança dirigida a todos os poderes e autoridades. É este sentimento que 

perfila todo o pensamento de Mario Vargas Llosa, com ênfase, certamente, na 

desconfiança em relação àquela instituição que concentra o maior poder nas 

sociedades modernas, sendo, portanto a mais perigosa — o Estado. 
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4.2. Um projeto para a América Latina 

 

Uma palavra chave para se compreender o ideário político do latino-americano é 

ressentimento (Vargas Llosa, 1996). Na opinião de Vargas Llosa, é senso comum na 

América Latina, principalmente entre os intelectuais, que 

 

(...) somos pobres porque eles são ricos e vice-versa, que a 
história é uma bem sucedida conspiração dos maus contra 
os bons, em que aqueles sempre ganham e nós sempre 
perdemos (...); não se constrangem em navegar no espaço 
cibernético, em sentir-se on line e (sem perceber a 
contradição) abominar o consumismo. Quando fala de 
cultura, ergue a seguinte bandeira: “O que sei, aprendi na 
vida, não em livros; por isso minha cultura não é livresca, 
mas vital”. Quem é ele? É o idiota latino-americano 
(VARGAS LLOSA, 1996, p. 15). 

 

Vargas Llosa acredita que a América Latina está melhor do que antes: 

ditaduras militares foram substituídas por governos civis em quase todos os países e 

uma certa resignação com o pragmatismo democrático parece ser hoje dominante na 

maioria dos países, substituindo as velhas utopias revolucionárias. Mesmo com 

todas as dificuldades, certos ‘dogmas’ e ‘tabus’ vão sendo forçosamente aceitos: a 

privatização da economia, o livre-mercado, a internacionalização e a necessidade de 

reduzir e disciplinar os Estados. É verdade que este tem sido quase sempre o 

caminho das nações latino-americanas, não por consenso e convicção, mas por falta 

de um outro remédio. A dúvida é se este caminho atravancado por má vontade não 

estaria condenado ao fracasso — um projeto de liberdade, império da lei, direitos 

humanos, emprego, em suma, um plano de real modernização poderia ter êxito se 

não existem, apoiando essas políticas e aperfeiçoando-as, convicções e idéias como 

fulcro? 
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4.2.1. O mal dos nacionalismos latino-americanos 

 
 

O nacionalismo é uma medíocre revolta da 
geografia contra a história.  
 
(Mario Vargas Llosa) 

  

 

 

As idéias nacionalistas, o populismo, o estatismo e a mentalidade 

anticapitalista são, para o escritor peruano, a trava maior ao progresso desses 

países. Em seu amplo ‘diagnóstico’ sobre a América Latina, ele destaca o 

nacionalismo como o maior dos males. A concepção antiquada de Estado-Nação já 

teria feito “correr muito sangue pelo mundo” (VARGAS LLOSA, 2002, p.99) — talvez 

na mesma proporção das guerras religiosas. Não se trata de negar o sentimento de 

comunhão que existe entre aqueles que compartilham uma mesma cultura. 

 

Embora eu ame minha terra peruana, que me viu nascer e 
que povoou minha memória de lembranças e nostalgias para 
escrever; e a Espanha, que enriqueceu a nacionalidade que 
eu tinha, dando-me uma segunda, direi rapidamente, 
roubando um título de um ensaio de Fernando Savater, que 
estou ‘Contra as Pátrias’ (VARGAS LLOSA, 2002, p.99). 

 

 

 Neste ensaio, que tanta influência teve sobre Vargas Llosa, o filósofo basco 

trata da permanente busca dos homens por uma razão para estarem juntos em uma 

determinada comunidade, junto a outros homens. Uma das aspirações mais 

importantes da humanidade foi sempre a de se saber pertencentes a uma unidade 

superior, que, a cada um, conferisse uma identidade como indivíduo e como membro 

de um grupo. Os chamados ‘líderes’ desses grupos sempre utilizaram como meio de 

coesão interna e de exclusão de tudo o que vêm de fora os recursos provenientes de 
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mitos nacionais: da história, da política, da religião e das profecias revolucionárias. 

Caso não houvesse existido mais do que um grupo de homens em todo o planeta, 

não teria havido enfrentamentos entre diferentes nações, só naqueles subgrupos que 

seriam as famílias. Os homens só se identificam como nação através do 

enfrentamento e da exclusão. A palavra nação se refere ao pertencimento a uma 

mesma linhagem, designava os nascidos em um mesmo tronco. O conceito de 

‘pátria’ faz referência ao lugar de nascimento de cada um — ‘patriota’, portanto, 

aplica-se àquele que a algum sacrifício se submeteu pela sua terra natal. O termo 

nacionalismo é utilizado para designar um sentimento de pertencimento étnico ou 

cultural, até o ponto de que uma pessoa pode ser nacionalista germânico e patriota 

espanhol ou francês. Nacionalismos e patriotismo são ideologias que devem mais à 

Biologia do que ao pacto social. Estas duas correntes ideológicas adquiriram, desde 

o começo do século passado, perfis definitivamente obscurantistas. A nação não é 

uma essência platonizante nem uma realidade histórica preexistente à vontade 

política daqueles que a inventam, organizam e impõem coercitivamente aos demais. 

A identidade nacional serviu para dotar de um mito legitimador a função 

centralizadora do Estado. As reivindicações lingüísticas e nacionais passaram a 

reforçar, junto às raciais, sexuais, etc., o protocolo de diferenciação entre os 

indivíduos. Para Savater — e para Vargas Llosa —, este direito à diferença exige 

uma disciplina do poder central do Estado no sentido de uma não imposição 

normalizadora dos valores de uma determinada maioria contra uma minoria. “O 

Estado Nacional chegou a ser muito pequeno para os grandes problemas da vida; e 

demasiadamente grande para os pequenos” (SAVATER, 1985). Por fim, Vargas 

Llosa entende o nacionalismo como uma fé cega, uma paixão alimentada por 

rancores: “O nacionalismo é a cultura dos incultos, e eles são uma multidão” (Vargas 

Llosa, 2005). 
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4.2.2. Um fantasma ronda a América Latina... 

 
 

O drama dos países subdesenvolvidos é que 
neles até o pensamento de esquerda é 
subdesenvolvido.  
 
(Paul Baran) 
 

 

Já faz parte da cultura política na grande maioria dos países latino-

americanos, principalmente em ambientes universitários, o discurso que afirma que 

todos os nossos males são frutos de maquinações perversas de uma entidade 

metafísica mal-definida denominada neoliberalismo. Tal falácia, para Vargas Llosa, 

consiste em atribuir-se ao liberalismo todas as misérias e desigualdades que, de fato, 

assolam essas terras. Na verdade, as políticas liberais quase nunca tiveram 

oportunidade nem de serem debatidas, quem dirá implementadas, na maior parte 

desses países. 

A explicação para o atraso político e social dessas nações estaria relacionada 

justamente a razões de natureza oposta à agenda liberal: o nacionalismo, que teve 

sua importância na fase de formação das nacionalidades, foi tomando um caráter 

ideológico isolacionista e protecionista e começou a ser um entrave às transações 

econômicas e à importação de tecnologias. O populismo, por sua vez, criou o 

monstro da burocracia assistencialista custosa e ineficiente: 

 

 
Outros governos, outras ideologias e outros setores sociais 
postularam que se o governo recebe 100, só deve gastar 
100. Nós dizemos que se o governo recebe 100, pode gastar 
110, 115, porque com esses quinze haverá crédito para o 
camponês (GARCÍA PÉREZ apud Mendoza, Montaner & 
Vargas Llosa, 1996:354).  
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A insistência no estatismo resultou no que se pode chamar de Estado 

Empresarial, que oblitera suas obrigações naturais e se intromete de forma danosa 

na esfera das atividades privadas. Por fim, e para legitimar sua opinião de que nunca 

houve uma hegemonia de políticas liberais na América Latina, Vargas Llosa cita a 

abrangente adoção do estruturalismo econômico que, negligenciando o componente 

monetário da inflação, levou a, como disse Roberto Campos, “políticas monetárias e 

fiscais permissivas, criando pressão inflacionária crônica e ocasional hiperinflação” 

(GARCÍA PÉREZ apud Mendoza, Montaner & Vargas Llosa, 1996:354). 

 Políticas de cunho efetivamente liberal, com redução da participação do 

Estado nas atividades privadas, seriam, segundo Vargas Llosa, somente ensaiadas 

(e timidamente) a partir da década de noventa. 

A perspectiva de Mario Vargas Llosa sobre o futuro da América Latina é 

bastante otimista: o fato de a Esquerda começar a adotar de forma abrangente no 

Continente uma série de diretrizes de cunho liberal — ainda que disfarçando com 

uma retórica de negação —, é sinal, para o intelectual peruano, de que houve um 

amadurecimento político, como o que aconteceu na Europa. Seguindo este 

tendência, “há esperanças de que a América Latina deixe por fim atrás o caminho do 

subdesenvolvimento e das ditaduras” (VARGAS LLOSA, 2005). Outro dado 

importante é que também a direita latino-americana, em alguns países, parece ter 

amadurecido — trata-se do aparecimento de uma direita ‘civilizada’ que já não pensa 

que a solução para todos os problemas nacionais seja transformar o governo em um 

quartel e que compreende a importância de fazer funcionar as instituições 

democráticas.  
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Conclusão 

 

 

 
 
A literatura que não conecta com nada, que 
carece de objeto e de tema, que carece de 
uma moral e de um contexto dialético, não 
passa de blá blá blá. 
 

(Richard Rorty) 

 

 

Em geral, no Brasil, quando se fala em Mario Vargas Llosa, principalmente 

nos meios culturais, é comum que o seu nome seja quase exclusivamente associado 

a sua literatura ficcional. O objetivo desta dissertação foi o de apresentar Mario 

Vargas Llosa como um homem de idéias — um pensador por inteiro, completo, não 

somente como escritor, nem tampouco somente como um intelectual engajado 

politicamente. O que se tentou no presente trabalho foi mostrar justamente a 

coerência entre o escritor e o homem de imprensa; o crítico literário e o analista 

político; o artista e o homem de palanques. 

Após a leitura do acervo crítico de Mario Vargas Llosa, e sem deixar de lado 

sua prosa de ficção, é possível compreender a visão literária do escritor peruano — 

que não pode ser separada da sua concepção da realidade como uma série de 

fenômenos em conexão que só podem ser compreendidos se investigados em 

conjunto.  

E é neste ponto que relaciono sua crítica às antigas aspirações humanistas de 

uma literatura ligada a um projeto de sociedade, de civilização e, principalmente, de 

indivíduo. A literatura pressupõe cognição, entendimento, interpretação, experiência, 

visão organizada de mundo; quer dizer, literatura se relaciona ao conhecimento, à 
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capacidade referencial da linguagem humana, à capacidade de eleger e à 

necessidade de dar sentido à sua existência. 

O problema da crítica, obviamente, apresenta-se sob várias perspectivas e o 

modelo de análise e interpretação de obras literárias preconizado por Vargas Llosa 

não é o único viável e nem mesmo o mais conveniente para certas obras8, mas foi 

um dos objetivos deste estudo mostrar que é, antes de tudo, um tipo de aproximação 

ao texto literário ainda pertinente e proveitoso em nossos dias.  

A Literatura é um instrumento crítico em si mesmo, pois nos mostra a 

realidade de forma complexa, e vai muito além do que o maniqueísmo dos discursos 

políticos de uma determinada época e lugar deixa entrever. Não se trata mais de ser 

sartreano e ter um compromisso ideológico ou político-partidário. Trata-se 

simplesmente de não deixar que a literatura perca a importância, a repercussão 

social que já teve; a tentativa de representação da vida a que ela se propunha. 

Grande parte dos romances hoje (e de outras formas literárias) — tendo a acreditar 

— não tem mais o papel que tinha porque não gera um grande debate sobre um 

tema geral, nem mesmo um debate menor sobre um tema de interesse restrito. Esse 

tipo de literatura, sem compromisso, repercussão ou pertinência, não interessa ao 

crítico peruano. 

Diz-se que toda crítica tende à autobiografia, que dizer, à manifestação da 

subjetividade do crítico. No caso de Vargas Llosa, não é diferente: sua crítica foge da 

imparcialidade, da impessoalidade e não se preocupa com a tão falada objetividade 

científica. Em todas as suas argumentações estão subjacentes escolhas estéticas, 

políticas e éticas. Ele é como pensador aquilo que o preocupa como homem. Como 

queriam os neokantianos: “o crítico cria seu objeto”. Podemos acusá-lo de um 

impressionismo ou um subjetivismo exacerbado? Talvez, mas isso se deve muito 

mais a uma “limitação” da natureza humana do que meramente a uma escolha 

intelectual. 

A classificação de um livro ou de um pensador como “teórico” se deve, na 

maioria das vezes, à utilização de jargões abstrusos e compreensíveis apenas para 

                                                
8 Penso aqui, principalmente, na literatura de vanguarda.  
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os “iniciados”. O filósofo André Comte-Sponville ironiza essa tendência afirmando 

que “águas rasas só podem parecer profundas se forem turvas”. Os textos de Mario, 

por mais profundos, sutis ou mesmo difíceis que possam ser, nunca usam uma 

terminologia diferente, por exemplo, da de um texto jornalístico.  

Não obstante, fica patente para o leitor que as idéias do escritor não são, e 

nem têm a intenção de ser, populares ou facilmente assimiláveis. Ele assume, assim, 

o autêntico papel do intelectual, que deve ser sempre o de duvidar do senso comum, 

das verdades inabaláveis e dos dogmas estabelecidos. Sua verve de polemista 

resulta de sua convicção e de sua independência. Trata-se, portanto, de um crítico 

autônomo em relação aos modismos teóricos; e autodeterminado, no que se refere 

ao próprio percurso intelectual. A subversão de regras e métodos é uma 

característica comum aos críticos genuínos, que se aproveitam de ferramentas 

teóricas de maneira própria, em busca de uma forma de investigação peculiar e de 

acordo com as suas, digamos, verdades íntimas.  

Para Vargas Llosa, os escritores devem sempre transcender, em seus escritos 

literários, as próprias ideologias que por ventura defendam. A ficção literária aceita 

de antemão sua natureza ilusória e limitada; as ideologias, por outro lado, tentam se 

impor como a versão final da História: o caminho necessário da humanidade. 

Ideologia e ficção assumem, no pensamento do crítico peruano, posições 

diametralmente opostas. Mario sugere que o mais eficaz antídoto que a civilização 

criou contra todos os dogmas e convicções fechadas foi a literatura. 

Por outro lado, não se pode confundir sua crítica às ideologias com uma 

negação dos discursos de valor. De uma forma ou de outra, a questão do valor 

(moral ou estético) esteve presente em todos os capítulos deste estudo. É impossível 

fugir dessa questão ao se falar de Vargas Llosa como crítico. Seus valores 

humanista-liberais estão presentes em cada ensaio ou artigo, ainda que estes tratem 

de temas não-políticos.  

Certas correntes de crítica literária de inspiração marxista faziam crer que o 

socialismo, quando implantado, suplantaria o discurso moral, após o fim dos conflitos 
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sociais, numa clara afirmação de que tais conflitos eram a única questão moral a ser 

discutida. Após a queda do muro de Berlim, muitos autores e críticos que não 

conseguiram escapar dessa concepção ficaram presos a utopias ultrapassadas ou 

simplesmente aderiram à onda niilista tão característica da Pós-modernidade. Em 

sua trajetória intelectual tão peculiar, Mario Vargas Llosa, mesmo após renegar os 

valores socialistas, manteve a crença em certos valores universais e na possibilidade 

de conhecimento objetivo. Tal posicionamento o colocou literalmente “contra a 

corrente” — ou contra vento e maré, como diz o título de uma de suas obras 

autobiográficas.  

 

 

*  *  * 

 

 

Defendeu-se aqui a idéia de que a visão libertária de mundo de Vargas Llosa 

perpassa todo seu universo intelectual — e é o fulcro do seu pensamento e de sua 

arte. Voltando-se à realidade ou à fantasia, ele está permanentemente construindo 

idéias sobre o significado e o valor de ser livre e do mal de não o ser.  

Pelo seu rompimento com as esquerdas, na década de 70, Mario Vargas 

Llosa foi “excomungado” por boa parte da intelectualidade latino-americana e, até, 

européia. O filósofo francês Jean-François Revel narra um episódio que ilustra muito 

bem a ‘patrulha ideológica’ enfrentada pelo escritor: 

 

 Ignacio Ramonet, diretor do Le Monde Diplomatique, disse-
me tranqüilamente um dia que Mario Vargas Llosa era 
fascista. Por que diz isso?, perguntei. Vargas Llosa não fez 
mais do que escrever contra as ditaduras de direita e de 
esquerda. É um democrata. Bom, para Ramonet tratava-se 
de um fascista porque não era contra a globalização nem 
contra os Estados Unidos (REVEL, 1991:188). 
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O livre exercício da razão e a possibilidade de pluralidade de opiniões numa 

mesma sociedade, bandeiras fundamentais da Ilustração, essenciais numa 

sociedade aberta e democrática, é uma conquista a ser continuamente preservada e 

reafirmada, como podemos inferir do exemplo acima, mesmo nas sociedades mais 

desenvolvidas.  

A lembrança de que a liberdade é uma conquista cultural contingente e frágil é 

o recado dado por Vargas Llosa tanto a nações nas quais os cidadãos são 

autenticamente livres — e que, portanto, devem lutar para manter aceso o ideal de 

liberdade — como àqueles países em que ainda não são reconhecidos os direitos à 

autodeterminação individual e à emancipação de cada homem.  
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