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RESUMO 

O presente trabalho tem como intuito analisar a obra A morte de Artemio Cruz (1974) 

do escritor Carlos Fuentes (1928-2012). O romance conta a história de um homem que 

viveu durante a Revolução Mexicana, e agora já ancião, acamado conta sua história 

através de relatos de sua memória que se intercalam com a situação atual em que vive. 

O escritor mexicano nasceu no Panamá, filho de diplomatas mexicanos, viveu viajando 

por vários países até que em sua adolescência foi viver no México. Carlos Fuentes é um 

autor renomado que ganhou grandes prêmios por seus escritos e ocupou cargos 

importantes, inclusive políticos pelo seu país. Este é um escritor que tem um sentimento 

nacionalista aflorado e conseguiu transmitir isso em suas obras e entrevistas. No 

romance A morte de Artemio Cruz, analisaremos a relação que a obra apresenta entre a 

história e a memória, análises que serão realizadas a luz da teoria de estudiosos como Le 

Goff (1990), Paul Ricouer (2014), Eberhard Lammert (1995) entre outros autores que se 

dedicaram a estudar a história e a relação que a mesma tem com a memória, isso dentro 

de um romance literário. A obra escolhida é um romance latino-americano que conta 

uma história regada pela memória e apresenta características interessantes a serem 

percebidas sobre a Revolução Mexicana e sobre a identidade do povo mexicano.  

Palavras-chave: História. Memória. Revolução Mexicana. Tempo. Esquecimento. 

  



 

 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la obra La muerte de Artemio Cruz 

(1974) del escritor Carlos Fuentes (1928-2012). La novela cuenta la historia de un 

hombre que vivió durante la Revolución Mexicana, y ahora ya anciano, acamado cuenta 

su historia a través de relatos de su memoria que se intercalan con la situación actual en 

que vive. El escritor mexicano nació en Panamá, hijo de diplomáticos mexicanos, vivió 

viajando por varios países hasta que en su adolescencia fue a vivir en México. Carlos 

Fuentes es un autor renombrado que ganó grandes premios por sus escritos y ocupó 

cargos importantes, incluso políticos por su país, este es un escritor que tiene un 

sentimiento nacionalista aflorado y logró transmitirlo en sus obras y entrevistas. En la 

novela La muerte de Artemio Cruz, analizaremos la relación que la obra presenta entre 

la historia y la memoria, análisis que se realizar a la luz de la teoría de estudiosos como 

Le Goff (1990), Paul Ricouer (2014), Eberhard Lammert (1995) entre otros autores que 

se dedicaron a estudiar la historia y la relación que la misma tiene con la memoria, eso 

dentro de una novela literaria. La obra escogida es una novela latinoamericana que 

cuenta una historia regada por la memoria y presenta características interesantes a ser 

percibidas sobre la Revolución Mexicana y sobre la identidad de ese mexicano que vive 

tras una revolución, dado que también vale ser estudiado en ese análisis. 

 

Palabras-chave: Historia. Memoria. Revolución Mexicana. Olvido. Tiempo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, os países da América Latina protagonizaram um grande 

aumento de manifestações e movimentos para a valorização da identidade, estimulando 

o respeito e conhecimento da cultura desse território. Não é muito difícil ao sair nas ruas 

perceber que as pessoas estão se assumindo do jeito que são, com a sua cor, seu cabelo, 

seu peso e todas outras diferencias físicas. Os padrões de beleza assim como os 

estereótipos estão sendo quebrados. O que foi imposto pelos colonizadores a exemplo 

da predominância da religião católica, assim como o cabelo liso, e a pele clara estão 

sendo substituídos pela consciência e afirmação de pessoas com um maior senso crítico 

sobre a sociedade atual. 

O conhecimento da história nos ajuda a refletir e compreender a sociedade em 

que vivemos, assim sendo, vemos que é de extrema importância o contato com as mais 

diversas áreas que nos proporcionem esse conhecimento. Os estudos sobre a história se 

tornam interdisciplinares quando podemos estudá-la nas mais variadas disciplinas como 

geografia, português, redação, ou literatura. A literatura para ser mais bem 

compreendida é importante que se tenha em conta o período em que a obra foi escrita e 

a vida do autor, esses pontos não se desligam no momento da escrita. Muitos são os 

elementos históricos movimentados em uma escrita literária, esses textos são capazes de 

formar a experiência humana em diferentes tempos e espaços, é possível interpretar e 

compreender melhor uma obra literária com o estudo da história, assim como podemos 

identificar fatos da história que são trazidos pela literatura.  

No caso do romance A morte de Artemio de Cruz de Carlos Fuentes, obra a ser 

estudada na presente trabalho, percebemos que ela aparece fortemente marcada pela 

articulação da história e da memória, justamente por fazer referência a um importante 

capítulo da história do México: a Revolução Mexicana. É uma narrativa construída no 

tempo presente, causando no leitor a impressão de que as ações são desencadeadas em 

uma cronologia atual, mas que acabam provocando uma imersão ao tempo pretérito, é 

nessa viagem aos tempos passados que conhecemos a vida do personagem Artemio 

Cruz que ocupa o lugar do protagonista no romance. O romance analisado tem como 

autor Carlos Fuentes Macías (Panamá, 11 de novembro de 1928 – Cidade do México, 

15 de maio de 2012) que é um dos mais renomados escritores mexicanos. Crítico, o 

autor ficou conhecido mundialmente por explorar pontos como a história e a política de 
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seu país em seus escritos. Mesmo sendo nascido no Panamá, ele era filho de diplomatas 

mexicanos que percorreram países como; Equador, Uruguai, Brasil, Chile e Argentina, 

chegando ao México apenas em sua adolescência, entretanto isso não foi suficiente para 

impedir que o autor se reconhecesse como mexicano e amasse o seu país.  

Dentre as obras mais conhecidos, destaco Aura (1962), La muerte de Artemio 

Cruz (1962) e obras que contemplam a história política do México como Los cinco 

soles de México (2000), Tiempo mexicano (1971) e Nuevo tiempo mexicano (1995). 

Estas são algumas das produções que colaboraram com o sucesso do autor que foi 

premiado com o Prêmio Miguel Cervantes (1987) e o Prêmio Real Academia Española 

de Creación Literaria (2004), além de algumas obras de teatro e ensaios. A obra discorre 

sobre a história de um homem que quando jovem era um revolucionário e quando 

ancião se reduziu ao título de ser um homem rico que agora no leito de morte relembra 

seu passado, seus amores, sua luta na Revolução Mexicana e sua angústia por estar no 

fim da vida. As ações de Artemio Cruz foram contadas através de memórias, e é a 

lembrança que o mantém vivo dentro de um corpo morto. 

Para poder realizar a análise do romance, utilizo como base leituras feitas a 

respeito dos temas memória e história. Dentre os autores consultados encontra-se Le 

Goff com a obra História e memória (1990), esta faz uma reflexão acerca de como a 

história está regada pela memória, como se concebeu a história e como se entende a 

história na contemporaneidade. Também consultamos a Ricouer (2007), que reflete 

questões da história e da memória, além de contemplar o esquecimento. Nunes (1975) 

também será consultado como aporte teórico auxiliando no esclarecimento de como se 

relaciona a história e a memória no romance A morte de Artemio Cruz. Essa base teórica 

será utilizada junto a outros autores que foram eleitos por abordarem a temática 

estudada. 

O interesse pelo estudo de literatura se constitui, neste caso, a partir do contato 

com disciplinas como Literatura Brasileira e Literatura Latino-americana, durante a 

formação na graduação na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), no curso 

de Licenciatura em Letras com Língua Espanhola. Durante a graduação me chamaram 

atenção os estudos sobre colonização, indianismo, Romantismo, mais que compreender 

a passado, aprendemos sobre os padrões de beleza, etnia e outros pontos que contribuem 

para a formação social e cultural do nosso país. Estando de intercambio na Universidad 

de Guanajuato (UG), localizada no México, cursando a disciplina Literatura Mexicana 

Contemporánea, foi oportunizado o estudo de algumas obras de escritores mexicanos 

http://www.elem.mx/obra/datos/2387
http://www.elem.mx/obra/datos/2483
http://www.elem.mx/obra/datos/2483
http://www.elem.mx/obra/datos/195002
http://www.elem.mx/obra/datos/195012
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que contribuíram para a composição da literatura mexicana e para a história do México. 

Carlos Fuentes e o romance A Morte de Artemio Cruz foram escolhidos por se tratar de 

uma obra que interlaça a ficção e a história a partir das memórias de um mexicano, isso 

ainda somado à beleza do texto literário.   

Logo após a leitura do livro foram elaboradas duas perguntas, que serão 

problematizadas nesse trabalho: Como as noções de história e de memória aparecem 

articuladas no Romance A morte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes? E como se dá a 

relação entre história e ficção para que se produza a literatura através do tempo e da 

memória? Com essa pesquisa bibliográfica nos propomos a responder essas perguntas, 

logo, apontamos seus objetivos: Essa pesquisa tem como objetivo principal analisar a 

construção da memória literária na obra A Morte de Artemio Cruz. Tendo como 

objetivos específicos os seguintes pontos: Identificar como a memória aparece no 

discurso do personagem Artemio Cruz no romance; Relatar as características de uma 

história que é contada através de lembranças; Analisar o processo de recomposição do 

passado por intermédio do presente.   

Segundo Giuseppe Bellini (1997) o romance A morte de Artemio Cruz foi o 

romance que consagrou Carlos Fuentes como um grande romancista mexicano. Na obra 

é realizada uma crítica aos corruptos que de alguma maneira tentaram trapacear contra o 

movimento da Revolução Mexicana, porém essa crítica não foi produzida no gênero 

textual documentário, pois o autor acreditava no romance como um gênero que 

conseguiria abarcar melhor a grandiosidade desse movimento que se tornou mito. E ele 

acertou. 

Artemio Cruz era um homem que invejava os estrangeiros, principalmente os do 

Norte – estadunidense, ou gringos como os mexicanos costumam se referir aos nascidos 

nos Estados Unidos da América – desejava, principalmente, sua riqueza e poder. Cruz 

inveja as boas roupas, comida, bebida, vizinhança, e toda a vida de um nortenho, como 

se a sua localização – por estar ao norte/ acima – fosse um fato determinante para 

indicar superioridade. Assim, por ambição, o protagonista preferiu trair sua nação, 

vendendo seu país aos estrangeiros. A angústia sentida pelo personagem, quando 

acamado, era resultado de suas escolhas no passado, por não haver sido honesto com 

sua nação, e por saber que seu egoísmo o fez tomar decisões erradas e seguir pelo 

caminho do oportunismo. Cruz negociava com pessoas tão desleais quanto ele. 

Outro ponto que deu destaque ao texto foi o uso da linguagem feito por Fuentes 

para alcançar transmitir as ideias desejadas, a linguagem foi usada com eficiência. As 
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palavras com duplo sentido proporcionando ao leitor as possíveis diferentes 

interpretações, além das ironias e críticas à sociedade, e principalmente, à corrupção e 

política. O uso de palavras e gírias comumente utilizado pelos mexicanos também dava 

ênfase e verdade ao que o autor desejava comunicar. O uso de diversas figuras de 

linguagem também aprimoraram as ideias trazidas pelo autor, além da ironia, já citada, 

podemos identificar o de anáfora, metáfora, antítese, paradoxo, dentre outras mais. O 

uso da anáfora, por exemplo – figura muito utilizada pelo autor – é caracterizada pela 

repetição de palavras; no romance podemos identificar a presença da anáfora por 

inúmeras vezes, o que causava a ideia de intensidade ao repetir determinada palavra.  

As descrições realizadas pelo protagonista também representavam por meio de 

perspectivas as memórias do personagem, que com detalhes encaminha o leitor a 

perceber que a criação de uma realidade que por vezes parecem concretas e outras bem 

turvas e confusas. A concretização da realidade às vezes também é dificultada pelas 

interrupções das memórias, o rompimento era mudança acompanhada da mudança de 

tempo, onde o personagem contava alguma memória – no passado – e logo estava 

contando sobre algo que estava ocorrendo naquele momento dentro do quarto – no 

presente – isso acontece com frequência ao longo de todo o romance. 

Bellini (1997) aponta que o romance é narrado pelo protagonista fazendo o uso 

de três pronomes diferentes: eu, tu e ele (yo, tu y él), esses pronomes são alternados 

com muita frequência, como defende o autor:  

 

1
La serie de párrafos regidos por el pronombre de primera persona, en 

presente, interpreta el punto de vista del protagonista en su lecho de muerte; 

el subconsciente interrumpe la agonía por medio de los párrafos regidos por 

el pronombre de segunda persona, en futuro, y lo mismo hace la memoria con 

los párrafos regidos por el pronombre de tercera persona, en pretérito 

imperfecto. (BELLINI, 1997.  p. 554).  

 

Essa regular mudança de olhar de acordo com a troca do pronome utilizado, 

configura o que Carlos Fuentes considera que seja o subconsciente do personagem, e é 

ele quem comanda os pensamentos de Artemio Cruz. Bellini (1997) apresenta a ideia de 

que o último capítulo inicia-se com o pronome em terceira pessoa do singular, é neste 

capítulo que o personagem morre levando com ele também suas memórias. Abaixo 

                                                           
1
 A série de parágrafos regidos pelo pronome da primeira pessoa, no presente, interpreta o ponto de vista 

do protagonista em seu leito de morte; o subconsciente interrompe a agonia por meio dos parágrafos 

regidos pelo pronome da segunda pessoa, no futuro, e a memória com os parágrafos governados pelo 

pronome de terceira pessoa, em pretérito imperfeito. (Tradução livre). 
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encontram uma epígrafe do último capítulo onde o autor se prepara para a morte e 

mescla a presença dos três pronomes: 

 

2
Yo no sé… no sé… si él soy yo… si tú fue él… sí yo soy los tres… Tú… le 

traigo dentro de mí y vas a morir conmigo… Dios… Él… lo traje adentro y 

va a morir conmigo… los tres… que hablaron… Yo… lo traeré adentro y 

morirá conmigo… sólo… (FUENTES,1974,  p. 1407).  
 

Com a morte do protagonista se interrompe a agonia e seu sofrimento. Bellini 

(1997) conceitua a longa agonia sofrida pelo protagonista como a 
3
“[…] representa una 

especie de triunfo de la muerte sobre la vanidad del poder y de la riqueza.” (BELLINI, 

1997,  p. 554). Morre com Artemio Cruz a ambição e egoísmo do personagem, porém 

essas características não são extintas do mundo, e serão lembradas também por pessoas 

que contaram a sua história e a história da Revolução Mexicana. 

Consideramos que o presente trabalho é de grande relevância social e 

acadêmica, pois poderá ser somado as pesquisas sobre o autor Carlos Fuentes e seu 

romance A morte de Artemio Cruz. Além de poder ser somado aos trabalhos sobre a 

história a memória e a literatura hispano-americana, sendo que reconhecemos a 

literatura como um gênero que nos ajuda a pensar a sociedade que ocupamos e nossa 

identidade cultural.  

O presente trabalho foi organizado de acordo com a seguinte estrutura: o 

primeiro capítulo que está intitulado Primeiras palavras sobre a morte de Artemio Cruz, 

uma história sobre os percursos da história no México, neste capítulo iniciamos 

fazendo uma contextualização do romance, apresentando o protagonista e o cenário ao 

qual Artemio Cruz está inserido. Esse capítulo está dividido em duas seções, a primeira 

O que é história?: a história da história onde é apresentado algumas reflexões acerca 

da história, qual a sua importância, o sentido da história, e outros pontos que se fazem 

necessários analisar uma vez que alude o romance a e história. A segunda seção têm 

como título A Revolução Mexicana onde a há a exposição de dados referentes a esse 

movimento de grande porte e importância para a história do México, refletindo o 

romance e como ele traz essa Revolução.  

                                                           
2
 Eu não sei ... Eu não sei ... se ele for eu ... se você fosse ele ... sim eu sou os três ... Você ... eu trago ele 

dentro de mim e você morrerá comigo ... Deus ... Ele ... eu o trouxe para dentro e ele morrerá comigo ... 

três ... que falaram ... eu ... vou trazê-lo e morrer comigo ... apenas ... 

 

3
 [...] representa uma espécie de triunfo da morte sobre a vaidade do poder e da riqueza. (Tradução livre) 
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O segundo capítulo tem o título Artemo Cruz: a vida através da memória, nesse 

capitulo aprofundaremos um pouco mais sobre os conceitos de memória e como Carlos 

Fuentes conquistou o êxito escrevendo um romance onde a história foi contada levando 

em consideração as memórias do protagonista. Na primeira seção desse capítulo 

apresentamos um pouco da história da memória na seção Memória x esquecimentos: um 

pouco da sua história, os teóricos apresentados conceituam a memória e narram o 

percurso realizado para os conceitos atuais que temos sobre memória e o esquecimento. 

A segunda seção apresenta a relação entre A memória através do tempo expondo um 

olhar cientifico a respeito da memória e do esquecimento, e analisando como esses dois 

mecanismos podem ser percebidos dentro do romance. 

 

 

  



 

11 
 

 1 PRIMEIRAS PALAVRAS SOBRE A MORTE DE ARTEMIO CRUZ, UMA 

HISTÓRIA SOBRE OS PERCURSOS DA HISTÓRIA NO MÉXICO. 

 

 Neste capítulo inicial iremos tratar acerca dos conceitos trazidos sobre a 

história, como ela esta entrelaçada com a literatura e como ela aparece no romance A 

morte de Artemio Cruz (1974) do escritor Carlos Fuentes. Além de refletir alguns 

conceitos filosóficos sobre o que é a história e a história dessa história, retaremos 

também acerca da Revolução Mexicana, que foi um dos mais importantes movimentos 

sociais para o povo mexicano.  

O Romance teve sua primeira publicação no ano de 1962, escrito por Carlos 

Fuentes um renomado escritor mexicano, famoso pelo escrita de livros que contam a 

história do México. O autor apresenta uma compreensão do sentimento de latino-

americano que é transparecido ao leitor que se ocupa a desfrutar de suas obras.  

A narrativa A morte de Artemio Cruz tem como protagonista um homem que 

durante sua juventude fora revolucionário, atualmente aos 71 anos o ancião vive a 

relembrar suas histórias, aventuras e amores do passado enquanto sofre acamado pelas 

complicações de uma grave enfermidade intestinal. Ele vive rodeado de sua mulher e 

sua filha que na verdade apenas estão interessadas no testamento, que o velho não 

informa onde se encontra, deixando as mulheres cada vez mais aflitas (esse testamento 

serve como uma alegoria para uma memória que pode chegar às gerações futuras como 

uma espécie de herança irrecusável). Ele aparece também rodeado de um representante 

da Igreja Católica, um padre que está a todo tempo a fazer orações e incensar seu corpo 

acamado.  

O processo de implantação da religião católica durante a colonização foi muito 

semelhante nos países da América Latina, sobre esse processo completa Osuchowska 

(2014) 
4
“Fue la Iglesia católica la que durante la época colonial formó la cultura, el arte, 

la educación y la sociedad en el sentido de la civilización occidental.” 

(OSUCHOWSKA, 2014, p.64). Atualmente percebemos que a igreja, por ser uma 

instituição de poder, ainda é capaz de interferir na formação cultural de uma sociedade, 

até porque esse poder foi instalado há muitos anos e já está fortemente enraizado, isso é 

efeito de uma imposição religiosa característica da colonização.    

                                                           
4
 Foi a Igreja católica a que durante a época colonial formou a cultura, a arte, a educação e a sociedade no 

sentido da civilização ocidental. (Tradução livre). 
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Durante a história aparecem também os homens aos quais Artemio fazia 

negócios e as mulheres com quem o personagem se relacionou, mulheres de rápidas 

paixões e de grandes amores. O cenário principal onde a história é contada é no quarto 

do ancião, o local é mantido sobre portas e janelas fechadas, impedido a circulação de 

novos ares, de modo que o paciente acamado possa prestigiar a beleza do outro lado da 

janela. Com a desculpa de pode agravar a situação de Artemio sua filha e sua mulher 

mantém a janela cerrada, por mais que insista que deseja que ela seja aberta. A janela é 

um signo que abre espaço para a abertura de novos espaços de vida, dentro do romance 

ela representa o desejo de estar em outros espaços, com um ar diferente, em contato 

com outras coisas, vivendo outra realidade que não a presente, a janela é uma abertura 

para novos horizontes, novos sonhos e realizações. 

O cenário onde o protagonista se encontra é nesses espaço escuro, com ar pesado 

e doentio. É deitado em uma cama, em uma situação em que já não controla nem suas 

necessidades fisiológicas que o Artemio nos revela suas memórias, lembranças de um 

passado que mescla o amor e a guerra. O personagem tem a consciência de que o que 

lhe mantém vivo, são suas lembranças. o fato de poder lembrar é o que lhe permite 

acreditar que vive, uma vez que ele sobrevive em um corpo morto.  

 

1.1 O QUE É HISTÓRIA? : A HISTÓRIA DA HISTÓRIA 

 

A palavra “história” esta carregada de significados e encontra-se nos mais 

diversos campos da ciência. Há pesquisadores que não a considera como ciência, dentre 

as dificuldades encontradas para se estudar a história é que ela é muito ambígua, e nos 

abre uma imensidão de possibilidades.   

A palavra é de origem do grego antigo historie e do grego histor que significa 

“testemunha” essa concepção traz a ideia de ser “aquele que vê”, assim que de acordo 

com o grego antigo historie significa “procurar”. Este conceito é apresentada por Le 

Goff no livro Historia e Memória (1990). O autor ainda aponta alguns problemas que o 

conceito de história enfrenta nos dias atuais dentre eles pudemos identifica a relação 

entre tempo e história, essa contagem valida tanto o tempo naturalmente vivido pelas 

pessoas daquela sociedade quanto os ciclos naturais do tempo. Neste sentido criamos o 

calendário como uma forma necessária de controlar o tempo, para medir as estações ou 

como aponta o autor “para domesticar o tempo” Le Goff (1990, p. 4).    



 

13 
 

No romance A morte de Artemio Cruz podemos identifica essa característica 

muito presente, a começar pelos títulos dos capítulos que são datas. Essas datas estão 

fora de uma sequência cronológica, assim que a história não é contada de acordo com o 

tempo decorrido e sim de acordo com as memórias do personagem. Em seu romance 

Carlos Fuentes nos apresenta as memórias de Artemio Cruz de acordo com suas 

lembranças, é uma espécie de flash-back dos momentos mais importantes da vida do 

protagonista, mas por que os relatos relembrados pelo personagem são separados por 

datas? As datas são muito importantes para marcar um acontecimento. Geralmente elas 

servem como referencia para memorização de algo muito importante que não deve ser 

esquecido. Esse é um dos pontos onde a história e a memória se entrelaçam. Podemos 

comprovar a presença das datas não apenas nos títulos dos capítulos, mas também 

durante suas memórias, onde o Artemio detalha sua lembrança.  

 

5
Tú, ayer, hiciste lo mismo de todos los días. No sabes si vale la pena 

recordarlo. Solo quisiera recordar, recostado allí, en la penumbra de tu 

recámara, lo que va a suceder: no quieres prever lo que ya sucedió. En tu 

penumbra, los ojos ven hacia adelante; no saben adivinar el pasado. Sí ayer 

volarás desde Hermosillo, ayer nueve de abril de 1959, en el vuelo regular de 

la Compañía Mexicana de Aviación que saldrá de la capital de Sonora, donde 

hará un calor infernal, a las 09:55 de la mañana y llegará a México, D. F. a 

las 16:30 en punto. (FUENTES, 1974, p. 1093).  

 

 Na citação acima podemos observar que o personagem relembra algo, no relato 

percebemos que além da data Artemio recorda também a hora, isso é um sinal de que 

esse acontecimento foi de grande relevância e por isso não deve ser apagado de sua 

memória. Como é impossível lembrarmos tudo o que aconteceu em nossas vidas, 

fazemos recortes de datas importantes para que elas não se percam em meio a tudo o 

que foi vivido. Essa data recordada costuma ser lembrada com mais detalhes. Há vezes 

em que algumas pessoas ao contar essas lembranças dizem a frase “eu lembro como se 

fosse hoje”, a riqueza de detalhes encontradas naquela memória faz com que a pessoa 

reviva aquele momento tão importante em sua história.  

                                                           
5
 Você ontem, fizeste o mesmo de todos os dias. Não sabe se vale a pena relembra-lo. Apenas queria 

relembrar, recostado ali, na penumbra do seu quarto, o que vai acontecer: não queres prever o que já 

aconteceu. Em tua penumbra, os olhos vem para frente; não sabem adivinhar o passado. Sim ontem 

voaras desde Hermosillo, ontem nove de abril de 1959, no voou regular da Companhia Mexicana de 

Aviação que sairá da capital de Sonora, onde fará um calor infernal, as 09:55 da manhã y chegará a 

México, D. F. as 16:30 em ponto. (Tradução livre). 
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Mas qual o sentido de se estudar a história? Segundo Le Goff (1990) a dialética 

da história se resume em contrastar o presente e o passado e essa oposição não é 

ingênua, pois atribui valores como comparar antigo/moderno, progresso/reação. Ele 

questiona também o sentido da história, uma vez que durante séculos direcionou-se um 

olhar pessimista à história desde a Antiguidade até que no século XX, já com a 

implantação do Iluminismo, é direcionado um olhar otimista da história, incentivado 

pela ideia de progresso. Na segunda metade do século XX a história apresenta-se em 

crise, quando as pessoas aparecem questionando qual o sentido da história.  

Le Goff (1990) nos apresenta várias circunstâncias da história mediante a 

instauração de uma série de questionamentos sobre o sentido da história. O autor afirma 

que o período da Idade Mística incorporou a história e o tempo à ideia de período, de 

periodização e ainda de sucessão dos períodos. Mas como saber quando acaba um 

período e inicia outro? Essas dúvidas fortaleciam a depreciação da história e diminuía 

seu mérito. Foi então que no século XVI aconteceu uma virada da ciência histórica com 

o surgimento de dois sistemas que permitiam medir os períodos. “Um, é a divisão 

tripartida da história da humanidade em história antiga, história medieval e história 

moderna. Outro, é a definição aritmética do século em cem anos, por oposição à noção 

sagrada, mítica, 
6
de saeculum.” (LE GOFF, 1990, p. 276). Atualmente os historiadores 

não estão de acordo com esses sistemas e apontam seus malefícios, dentre eles, 

defendem que a periodização não leva em conta os progressos que ocorreram durante o 

período, levando a uma diminuição da complexidade da história daquela sociedade. 

 Rossano Pecoraro (2009) também se dedicou a escrever sobre o sentido da 

história, em seu livro Filosofia e história a autora explica que esse sentido tem como 

base estudos que se apoiam na teologia e na historiografia. A autora apresenta uma 

teoria fundamentada no ciclo do tempo, onde de acordo com o passado pode-se prever o 

futuro, como podemos perceber na seguinte citação: 

  

 À noção clássica de tempo enquanto ciclo, eterno retorno sem princípio nem 

fim, baseada na observação dos corpos celestiais a tradição judaica contrapõe 

uma visão linear da temporalidade à qual Deus garante inteligibilidade, 

finalidade, ordem, salvação. A teologia da história surge da experiência de 

Israel, da lógica da promessa, da esperança no advento do reino de Deus, no 

                                                           
6
 Le Goff (1990, p.452) traz a definição de saeculum: “A palavra latina saeculum era aplicada pelos 

Romanos a períodos de duração variável, ligada muitas vezes à idéia de uma geração humana. Os 

cristãos, embora conservassem a palavra na sua antiga acepção, conferiram-lhe também o sentido 

derivado de vida humana, vida terrena, em oposição ao além.” 
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fim e no cumprimento da criação, do tempo e da história. (PECORARO, 

2009,  p.11) 

 

Seguindo a teologia, a partir de uma linear de temporalidade, é possível prever o 

futuro seja por via da fé, esperança ou crença seguindo os instrumentos religiosos. O 

mesmo ocorre se seguirmos o tempo grego, em que o tempo é compreendido como 

circular, em que ocorre a alternância entre a lei cósmica e a lei que rege a natureza do 

homem. É com base na perspectiva de que o tempo natural é circular que há estudiosos 

que defendem que um historiador poderia prever o futuro. O conceito de ciclo é de 

conhecimento de muitos estudiosos, tomando aspectos da mitologia grega segue o 

conceito de tempo cíclico de Platão, segundo Vieira (2014): 

 

Escuta! Este universo, em que estamos, algumas vezes é o próprio Deus que 

lhe dirige o curso e preside a sua revolução; outras vezes terminando os 

períodos que lhe foram determinados, ele o deixa seguir; então, por si 

mesmo, o Universo retoma o seu curso circular, em sentido inverso, em 

virtude da vida que anima e da inteligência que lhe foi dada, desde a sua 

origem, por aquele que o criou... (PLATÃO, 1983 apud VIEIRA, 2014, p.5)  
 

A conceituação de ciclo está muito além de afirmar que é quando o universo por 

si só retoma só retoma o seu curso circular, envolve outros conceitos e filósofos ao 

longo da história. No romance que estamos analisando Carlos Fuentes faz referência a 

esse ciclo que está sempre se repetindo como é possível acompanhar na citação 

seguinte: 
7
“[...] desventurado país que a cada generación tiene que destruir a los 

antiguos poseedores y sustituirlos por nuevos amos, tan rapaces y ambiciosos como los 

anteriores.” (FUENTES, 1974, p.1132).  

Com essas palavras Carlos Fuentes afirma que o tempo é circular e que estamos 

repetindo feitos passados, reconhecidos e estudados pela história ou não. A ideia 

apresentada é que de acordo com as novas gerações mudam-se as pessoas, mas há 

coisas que naturalmente se repetirão e seguirão se repetindo, dando a ideia de círculo 

em que não é possível apontar início ou fim. É desta forma que o passado se torna 

presente ao mesmo tempo em que se fará futuro, sem previsão de final. O circulo que é, 

no campo das exatas, considerada como a única forma geométrica perfeita, pois possui 

todos os pontos conectados de maneira regular. Isso sendo aplicado à história, é possível 

                                                           
7
 Desventurado país que a cada geração tem que destruir os antigos possuidores e substituir por novos 

amos, tão rapazes e ambiciosos como os anteriores. (Tradução livre). 
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pensar que tudo o que está posto, as vitórias e as derrotas de um povo passam a fazer 

parte de um movimento inteiramente natural e estruturalmente perfeito.  

 Tomazi (2002) publicou um artigo de título Tempo, história e cronologia onde 

o autor faz uma reflexão sobre o tempo e a história, além de trazer discussões acerca da 

cronologia e da periodização. Para iniciar a discussão o autor também traz esse 

questionamento da necessidade que o homem tem de medir e controlar o tempo. Por 

essa necessidade de separar, selecionar e medir o tempo, cada dia são desenvolvidos 

artefatos mais sofisticados, como por exemplo, relógios e calendários.  

   O homem sempre se relacionou com o tempo, desde as mais antigas 

sociedades em que não havia um nome especifico para designar o tempo, até as 

sociedades mais atuais. Assim que o tempo não é algo inato, que nasci com o homem e 

sim algo inventado por ele. O homem o criou em diferentes momentos e situações, 

tendo autonomia para concebê-lo e imagina-lo como lhe convenia. 

A globalização e a capitalização contribuíram para que os países estejam cada 

vez mais conectados e compartilhando das mesmas ferramentas para medir o tempo. 

Neste sentido é que Tomazi (2002) afirma: 

 

[...] o desenvolvimento das várias formas de determinação social do tempo 

bem como de instrumentos cada vez mais sofisticados para medí-lo, criam 

entre nós a percepção de que há uma regularidade, um fluxo quase que 

uniforme e linear em nossa história particular, do grupo que nus rodeia, da 

sociedade em que vivemos e da humanidade como um todo. Vivemos num 

mundo onde a regularidade temporal, medida o mais detalhadamente 

possível, nos dá a impressão de que as coisas sempre foram assim. 

(TOMAZI, 2002, p. 29) 

 

As tecnologias e ferramentas que estão sendo utilizadas para medir o tempo nos 

proporciona a sensação de mundo conectado, consequente a isso temos a sensação de 

que o tempo é uniforme e circular. Esse conceito aproxima-se da chamada cronologia, 

que segundo Tomazi (2002) também foi algo criado pelo homem, pois se levarmos em 

consideração o fato de que o tempo foi criado pelo homem para dar à sociedade essa 

sensação de atemporalidade, conclui-se que a cronologia também foi criada por ele. Isso 

pode ser percebido de forma mais transparente quando analisamos o calendário, dando 

ênfase aos dias que marcam dias festivos e feriados, isso pode mobilizar uma sociedade 

nacional ou internacional, todos seguindo uma mesma linha temporal. Essas datas 

festivas tem ainda uma forte ligação com o poder, isso porque essas datas foram 

selecionadas de acordo com os estudos teológicos e historiográficos.  
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Toda essa relação entre o tempo, poder e o calendário está totalmente associada 

à memória. Uma vez que são as pessoas detentoras desse poder, que de acordo com a 

sociedade, tem acesso à manipulação desse calendário, de modo a selecionar as datas 

que consideram mais importantes e significativas para que as pessoas celebrem não se 

esqueçam dessas datas, pois o homem precisa de datas e nomes para ativar sua 

memória. Essa manipulação cria novas cronologias e periodização. Como uma vez mais 

é afirmado por Tomazi (2002): 

 

Criar cronologias significa, portanto, ordenar o passado conforme 

determinada ótica e, isto significa controlar o passado através do 

ordenamento de uma memória, definindo assim, a história como uma série de 

eventos constantes que num continuum temporal com uma determinada 

orientação, que normalmente visa a justificar as ações passadas, presentes e 

futuras daqueles que estão no poder. (TOMAZI, 2002, p. 29-30) 

 

Assim a cronologia interfere na história e no seu entendimento, manipulando de 

acordo com uma lógica desenvolvida pelo historiador. O autor ainda afirma que as 

cronologias fazem “rupturas fictícias, ligações imaginarias entre fatos, enfim todo um 

mundo fantasmagórico” (TOMAZI, 2002, p. 30). Seguindo esse pensamento o autor 

explica porque há essa discussão de quando se inicia e termina a Idade Média ou a Idade 

Moderna, assim como outros questionamentos que existem acerca da periodização.  

Assim se explica porque é fácil entender a dificuldade de tentar periodizar a 

história de todas as sociedades do mundo. Pois as cronologias serão feitas de acordo as 

concepções que possuem o teólogo ou o historiador, de acordo com suas crenças e 

estudos. A exemplo disso confirma Tomazi (2002):  

 

Assim, se formos cristãos fundamentalistas, o início do mundo dos homens 

começa com Deus e depois Adão e segue uma seqüência determinada pela 

Bíblia até os dias de hoje. Se tomarmos como referência o desenvolvimento 

da técnica teremos outra periodização.(TOMAZI, 2002, p. 30). 

 

Estamos sempre recorrendo ao passado para contar a história, seria possível falar 

de uma história social sem recorrer ao passado? Apenas utilizando o presente, já que ele 

é o único “tempo real”. Este conceito de “tempo real” é de Marilena Chaui (1992), que 

afirma que o presente é um “instante fugidio tido como único tempo real”. Sendo o 

passado e o futuro tempos incertos, o presente é titulado como “tempo real”, porém esse 

tempo tampouco pode ser o presente, uma vez que ele é muito volátil e rapidamente se 
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transforma em passado. Sobre essa ideia de construção da história e sua relação com o 

tempo Novaes (1972) escreveu: 

 

Por que a memória e futuro? Nossa história foi construída no esquecimento 

daquilo que Paul Valéry chamou de as duas maiores invenções da 

humanidade, o passado e o futuro. Sem o passado e sem futuro, esta história 

oficial esvazia não apenas nossos pensamento mas principalmente a própria 

ideia de História. (NOVAES, 1972,  p.9).  

  

Como afirma Novaes (1972) a história não pode ser dissociada do tempo, sem 

essa ideia de cronologia, de pensar o passado e o futuro não haveria sentido nem para o 

significado da palavra.   

   

1.2 A REVOLUÇÃO MEXICANA 

 

O ano de 1910 é uma data marcante que está presente na memória de muitos 

mexicanos. Esta data marca o início da Revolução Mexicana período de grandes 

manifestações populares nos mais diversos setores sociais, alguns historiadores 

consideram essa revolução como a de maior comoção social dentre os povos da 

America Latina. Mas o que seria uma revolução? Segundo Bruit (1988) em seu livro 

Revoluções na América Latina o autor afirma o quão é difícil uma definição conseguir 

abarcar a complexidade desse processo social. Porém há algumas características que 

podem ser pontudas como próprias desse movimento, dentre elas estão: 

 

Como por exemplo a rapidez com que se processam as mudanças sociais, 

econômicas e políticas, alvos primeiros, porém não únicos, dos 

revolucionários. Ou a violência, que aparece especialmente na etapa de 

guerra civil, uma vez que a revolução consiste no confronto entre as classes 

que compõem a sociedade. O antagonismo social, um dos elementos 

fundamentais de uma revolução, aparece no imaginário social como uma luta 

entre ricos e pobres, mas essa visão nem sempre é verdadeira, pois nem todos 

os pobres são revolucionários e nem todos os ricos contra-

revolucionários.(BRUIT, 1988, p.7). 

 

Bruit (1988) apresenta uma reflexão muito interessante sobre algumas 

características de uma revolução, dentre os pontos que ele cita destacamos o fato das 

revoluções serem realizadas entre classes sociais diferentes, e isso conseguimos 

identificar também dentro do romance que estamos analisando. É importante refletir 

também no que se refere a uma crença que continua presente no discurso social que é a 
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ligação direta com o fato de não ter dinheiro com ser revolucionário e ter dinheiro com 

ser contra-revolucionário. Na verdade é uma forma de generalizar associando 

diretamente a condição financeira com a necessidade de mudança e lutas por melhorias. 

A ideia que ainda perpassa pela sociedade é que o pobre é quem luta por essas 

mudanças enquanto o rico as repudia. Naturalmente que é possível falar de outras 

modalidades de revolução, política, filosófica, artística, cultural etc. 

De fato existe uma razão pela qual essa crença se sustentou durantes todos esses 

anos, chegando aos dias atuais ainda com esses estereótipos. Essa visão é decorrente da 

razão de que há registro na história de que sempre os pobres precisaram lutar para 

conquistar seus direitos. Em contrapartida os ricos, teriam que ceder esses direitos para 

uma classe mais baixa e se recusava a aceitar as propostas de melhorias para a classe 

trabalhadora.  

Assim como aconteceu durante a Revolução Mexicana podemos perceber que 

esse processo revolucionário não foi nada fácil para a nação, assim como não é para 

nenhuma guerra. A causa para esse conflito entre as classes sociais tem como 

fundamento o problema agrário, é ele o responsável pelos conflitos políticos e sociais da 

História de México, que implantaram várias manifestações na tentativa de mudar a 

estrutura que estava imposta. (NUNES, 1975).  O autor afirma ainda que para a 

resolução desse problema agrário há uma questão-chave que deve ser resolvida: 

 

Em última instancia, trata-se de tentativas de modificar, de fio a pavio, o 

interior dominado pela peonagem, liberar a força de trabalho através do 

estabelecimento do salário real e criar uma burguesia dinâmica, capaz de 

investir produtivamente. Em síntese: produção, através de um processo 

descontínuo, conflitante: a dialética da Revolução. (NUNES, 1975, p. 12) 

 

NUNES (1975) aponta o salário real como um dos processos de mudança 

necessário. Mas na verdade o que o povo precisava era de liberdade, pois quando os 

salários sofreram um aumento real e isso não bastou, pois também aumentaram o valor 

de produtos agrícolas como o feijão e o milho e um terço do salário desses trabalhadores 

eram pagos com mercadoria, não apenas com dinheiro. Madero, o atual presidente no 

ano de 1910 fazia promessas de liberdade ao povo, mas o povo já não acreditava, o 

presidente discursava que o povo não quer pão e sim liberdade para conquistar seu 

próprio pão.  
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No ano de 1910, quando estourou a Revolução Mexicana, o México ainda era 

um país com base agrícola, que mantinha as grandes propriedades de terras 

concentradas em poucas mãos. Quando a expansão territorial atingiu grandes 

proporções tinha como administrador Porfirio Díaz, porém esse problema não foi algo 

construído naquela época, ele foi originado na época colonial. Quando chegaram os 

colonizadores e tomaram posse das terras dos índios.  

No romance A morte de Artemio Cruz, a situação política também clama por 

mudanças, a classe trabalhadora já não se sente protegida pelos donos das terras, além 

de pagar altos impostos com o que produz. A atitude dos campesinos de querer lutar por 

mudanças é decorrente de uma falha de governo, que mais uma vez não está para dá 

apoio aos trabalhadores e lhes retribuir o que de fato é de direito, e sim explora-los 

ainda mais: 

 

8
-El señor gobierno no se ocupa de nosotros, señor Artemio, por eso venimos 

a pedirle que usted nos dé una mano. – Para eso estoy, muchachos. Tendrán 

su camino vecinal, se lo prometo, pero con una condición: que ya no lleven 

sus cosechas al molino de don Cástulo Pizarro. ¿No ven que ese viejo se 

niega a repartir ni un cacho de tierra? No le favorezcan. Traigan todo a mi 

molino y déjenme a mí colocar las cosechas en el mercado. (FUENTES, 

1974, p.1179). 

 

Os campesinos precisavam também da posse da terra para plantar e morar, e foi 

com promessas de apoiá-los que Artemio Cruz lhes deram armas, para se proteger do 

governo, e pediu para que eles se organizassem e aprendessem a fazer uso das armas. 

Dando assim início às chamadas lutas armadas. Não é de se surpreender que Artemio 

assim como o governo não estava disposto a fazer com que os trabalhadores tivessem 

seus direitos garantidos, mas uma vez, assim como o Don Cástulo Pizarro, Artemio 

planejava se beneficiar explorando esses trabalhadores. Nesse contexto, o México  vivia 

um intenso processo de modernização, ao mesmo tempo que ainda mantinha atrelado 

aos modos de produção ligados e a terra. Esta tensão, que se dá, em princípio, no campo 

da economia, acaba por marcar também as relações culturais e sociais dos mexicanos. 

Assim, a reflexão a respeito dos processos de exploração do homem pelo próprio 

homem figura como a principal motivação da que a revolução ecloda no México.   
                                                           
8
 -O governo não se preocupa com nós, senhor Artemio, por isso vimos pedir-lhe que o senhor nós dê 

uma mão. –Para isso estou, rapazes. Terão seu caminho agrícola, os prometo, porém com uma condição: 

que Não levem mais suas colheitas para o moinho de dom Cástulo Pizarro. Não veem que esse velho se 

nega a repartir até um pedaço de terra? Não favoreçam a ele. Tragam todo para meu moinho e deixem que 

eu coloco a agricultura no mercado. (Tradução livre). 
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No romance A morte de Artemio Cruz, ao perceber a manifestação dos 

campesinos criou-se uma estratégia para simular um acordo entre as classes e por fim na 

Revolução. Os senhores donos das terras combinaram de dá aos trabalhadores pouca 

terra, sendo ela pouco fértil, planejando que os trabalhadores teriam uma divida a ser 

paga e que não poderiam pagar apenas trabalhando na terra que a eles seriam ofertadas, 

assim que ao perceber que a terra não renderia o suficiente, eles voltassem a trabalhar 

nas terras férteis dos senhores e deixassem suas mulheres e crianças trabalhando nas 

terras improdutivas. A terra assume um papel fundamental para o desenrolar dos 

processo históricos, nesse contexto. A terra não é apenas a terra, de um ponto de vista 

material. Ela se torna um espaço de tensão, estritamente complexo e cheio de 

significações. Como se comprova na seguinte citação: 

 

9
Vamos entregándole esas tierras a los campesinos, que al fin son tierras de 

temporal y les rendirán muy poco. Vamos parcelándolas para que sólo 

puedan sembrar cultivos menores. Ya verá usted que en cuanto tengan que 

agradecernos eso, dejarán a las mujeres encargadas de las tierras malas y 

volverán a trabajar nuestras tierras fértiles. Mire no más: si hasta puede usted 

pasar por un héroe de la reforma agraria, sin que le cueste nada. (FUENTES, 

1974, p. 1136). 

 

No trecho identificamos que além de planejar a volta dos campesinos para 

trabalharem em suas terras, Artemio Cruz planejava ser consagrado com o título de 

herói da reforma agrária, pois uma vez que as terras lhes foram dada e eles voltam a 

trabalhar para os senhores é por desejo próprio, não por culpa dos donos das terras.  

Nas revoluções político-sociais é comum que aconteçam grandes mudanças na 

estrutura social, podendo a classe revolucionaria ter o controle da propriedade 

econômica e do poder político, o que antes era de posse da outra classe social. Durante o 

período das lutas algumas coisas costumam fugir do que havia sido planejado desde o 

início pelos revolucionários, tendo um final diferente do planejado, seus idealizadores 

transformam a revolução em uma luta inacabada que está em constante movimento 

(Corrêa, 1983). Luta, inclusive, que se estende até os dias de hoje, como reflexo de uma 

condição inacabada de subalternidade a que é submetida os povos latino-americanos.     

                                                           
9
 Vamos entregar as terras para os campesinos, pois a final são terras de temporal e lhes renderão muito 

pouco. Vamos parcelando-as para que apenas possam semear cultivos menores. Você já veras que 

enquanto tiverem que agradecer isso, deixarão as mulheres encarregadas das terras ruins e voltaram a 

trabalhar em nossas terras férteis. Olhe, e tem mais: você pode até sair como um herói da reforma agrária, 

sem lhe custar nada. (Tradução livre). 
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A monopolização das terras era um fator agravante para essa concentração do 

poder. E a Igreja era detentora de muita terra, assim que tinha em posses muita riqueza, 

essa posse de terras foi questionada por uma classe social que foi responsável pelo 

movimento de independência, a 
10

elite crioula, esse grupo deteve poder na América e se 

posicionou lutando “pela incorporação das terras da Igreja ao patrimônio do Estado em 

vias de organização.” (CORRÊA, 1983, p.13).  Esse grupo era formado por liberais que 

pensavam na construção de um Estado de acordo com os princípios constitucionais. 

 

Com esse objetivo, esse grupo elaborou a Constituição de 1957, lutou contra 

a Igreja, contra a dominação estrangeira, indispôs-se com as comunidades 

indígenas e pretendeu a todo custo implantar o sempre Estado Liberal, 

percorrendo com essas tentativas, sempre causadoras de conflitos, as décadas 

de 1850 e 1860 e início da década de 1890. (CORRÊA, 1983 p.13-14) 

  

Era assim a religião utilizada como justificativa para conseguir que as pessoas 

que a seguiam contribuíssem financeiramente, sustentando os gastos da igreja em troca 

de alguma benção eu perdão dos seus pecados. Esse ponto nem é encarado como 

novidade para a sociedade atual se considerarmos que até os dias atuais seus fieis devem 

devolver o dízimo contribuindo mensalmente com a manutenção da igreja, lembrando 

ainda que a mesma é isenta de pagar impostos. Nada mais natural que sendo a igreja 

uma instituição de poder que ela tome posse de parte da produção e da economia social, 

como podemos perceber no trecho do livro que segue: 

 

11
[…] es un pecado, un grave pecado contra el Espíritu Santo negarse a 

recibir los dones del cielo; nadie puede atentar contra los designios de la 

Providencia, y la Providencia ha ordenado las cosas como son y así deben 

aceptarlas todos; todos deben salir a labrar las tierras, a recoger las cosechas, 

a entregar los frutos de la tierra a su legítimo dueño, un dueño cristiano que 

paga las obligaciones de su privilegio entregando, puntualmente, los diezmos 

a la Santa Madre Iglesia. Dios castiga la rebeldía y Luzbel siempre es 

vencido por los arcángeles […]. (FUENTES, 1974, p.1128). 

                                                           
10

 Correa (1983, p.10) define a elite crioula como “expressão que designa os setores dominantes da 

sociedade, constituídos por brancos, descendentes dos colonizadores espanhóis, mas diferido deles pelo 

fato de terem nascido na América. [...] foi o embrião da burguesia mexicana, cuja base residia na 

exploração de uma massa de trabalhadores em atividades diversificadas.” . 

11
 [...] é um pecado, um grave pecado contra o Espírito Santo negar-se a receber os dons do céu; ninguém 

pode atenta contra os designos da Providencia, e a providencia ordenou as coisas como são e assim todos 

devem aceitar; todos devem sair cultivar as terras, a pegar a colheita, a entregar os frutos da terra a seu 

legitimo dono, um dono cristão que paga as obrigações de seu privilégio entregando, pontualmente, os 

dízimos a Santa Mãe Igreja. Deus castiga a rebeldia e Luzbel sempre venceu pelos arcanjos[...]. 

(Tradução livre). 
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Na citação podemos identificar que na fala do padre está pecando todo aquele 

que não devolve o dizimo, e usa de nome de Deus e dos anjos para cobrar do senhor 

Gamaliel a sua contribuição para a igreja. Assim que negócios e religião se mesclavam, 

uma vez que os negócios eram realizados entre os grandes proprietários de terra, e 

consequentemente de poder. O padre aparece como representante da Igreja Católica, 

homem que negociava com Artemio Cruz e “cuidava da sua salvação” acendendo 

incensos e rezando junto a cama, é comum encontrá-lo presente no quarto de Cruz ou 

nas memórias do protagonista. A citação abaixo descreve essa confusão entre negócios 

e religião.  

 

12
-Hay que saber distinguir las cosas […]. Los negocios, por ejemplo, son una 

cosa, y otra cosa es la religión. – ¿Lo ve tan piadoso, comulgado todos  los 

días con su hijita? Pues ahí donde lo ve, todo lo que tienen se lo robó a los 

curas, allá cuando Juárez o puso a remate los bienes del clero y cualquier 

comerciante con tantito ahorrado pudo hacerse de un terrenal inmenso… 

(FUENTES, 1974,  p. 1124). 

 

Na sociedade atual a igreja ainda é detentora de muito poder e economia, e parte 

de seus fieis ainda acredita que a “salvação” que é prometida pela bíblia está 

diretamente ligada a questões financeiras. Assim que negócios e religião se misturam e 

assim como acontece roubo no mundo dos negócios, há também o roubo dentro da 

igreja. A igreja deixa de cumprir apenas suas obrigações religiosas e se torna um 

comércio. Em A morte de Artemio Cruz, o padre se faz muito presente dentro do quarto 

de Artemio (cenário onde o protagonista narra a história), neste o padre não se encontra 

apenas fazendo orações e acendendo incensos, mas também tratando de negócios com o 

enfermo.  

Durante a Revolução Mexicana, Madero, o atual presidente no ano de 1911, 

conseguiu acalmar os líderes revolucionários com suas promessas de liberdade, direitos 

e gestão honesta, além de declarações defendendo que a situação política e social do 

país se resolveria com o arado e não com armas. Defendia que a revolução não seria 

resolvida com o aumento dos salários nem com diminuição da carga horária para oito 

horas de trabalho. 

                                                           
12

 Tem que saber distinguir as coisas [...]. Os negócios, por exemplo, são uma coisa, e outra coisa é a 

religião. – O vê tão piedoso, comungando todos os dias com sua filha? Pois ai onde o vê, todo o que têm 

roubou dos padres, lá quando os Juárez o colocou para arrematar os bens do clero e qualquer comerciante 

com um pouco de economia pode fazer-se de um terreno imenso. (Tradução livre). 
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 Porém alguns meses depois ele ordenou que o general Victoriano Huerta 

marchasse contra o estado de Morelas, assim que outros generais esquerdistas também 

se rebelaram a lutar. Em outros estados o povo já estava cansado de esperar pelas 

promessas do governo e seguiu com as manifestações populares. Após a guerra que foi 

instaurada e que deu vitória ao exercito federal, Madero sofreu um golpe onde a 

oposição direitista, latifundiários e militares que apoiavam o antigo presidente (Porfirio 

Díaz) se juntaram para derrubar Francisco Madero.  

Emiliano Zapata foi o chefe mais importante do movimento camponês, luta pela 

reconstituição das terras e colocou a luta pelas terras em uma colocação central das lutas 

sociais. Os zapatistas em um manifesto de 1914 deixaram claro o motivo pelo qual 

estavam lutando contra a classe de ricos e latifundiários, como aponta BRUIT (1988): 

 

O camponês tinha fome, era miserável, sofria exploração; e se empunhou 

armas foi para obter o pão que a avidez do rico lhe negava [...]. Lançou-se à 

revolta não para conquistar ilusórios direitos políticos, que não matam a 

fome, mas para conseguir um pedaço de terra que lhe possa proporcionar 

alimento e liberdade, um lar feliz, e um futuro de independência e 

engrandecimento. (BRUIT, 1988, p. 23-25.)  

 

Como é possível identificar na citação acima, os camponeses estavam lutando 

pelo direito a comer, a ter uma casa, a viver bem e com liberdade, não estavam lutando 

com o desejo de derramar sangue, a guerra foi apenas uma consequência. Sabemos que 

guerras trazem muito sofrimento para todos os envolvidos, as tragédias e tristezas 

resultadas de uma guerra também foram relatadas no romance A morte de Artemio Cruz, 

em que Fuentes descreve algumas passagens do momento em guerra, como no seguinte 

fragmento: 

13
Aunque no oyera ni viera nada. Aunque el mundo pasara como una sombra 

desgranada a su lado. Aunque todos los rumores de la guerra y los de la paz – 

cenzontles, viento, bramidos lejanos – que persistían se convirtieran en ese 

tambor único, sordo que engloba todos los ruidos y los reducía a una tristeza 

pareja. Tropezó con un cadáver. (FUENTES, 1974 p.1161). 

 

No trecho do livro é possível identificar que o autor está narrando um cenário de 

guerra e faz uso da literária para descrever esse espaço de forma poética. A utilização da 

figura de linguagem paradoxo ajuda a criar essa ideia de palavras opostas atuando juntas 

                                                           
13

 Ainda que não escutasse nem visse nada. Ainda que o mundo passasse como uma sombra despegada ao 

seu lado. Ainda que todos os boatos da guerra e os da paz – pássaros, vento, rugidos distantes – que 

persistiam se converteram nesse tambor único, surdo que engloba todos os sons e os reduzia a uma 

tristeza par. Tropeçou em um cadáver. (Tradução livre). 
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sem serem contraditórias, como a ideia de guerra e paz, de tambor surdo – ainda que 

esse tambor concentre alguns sons da natureza, como o do pássaro, vento e rosnar de 

um animal feroz – essa sequencia é quebrada com o tropeço em um cadáver. O cadáver 

aparece marcando as mortes, é tão natural a presença de mortos durante uma guerra que 

tropeçamos neles como quem tropeça em uma pedra no meio do caminho.  

Para os mexicanos, a morte é interpretada de forma diferente, ao invés de está 

lamentando a partida da pessoa querida eles possuem uma cultura que os permite 

celebrar essa data. O Día de los muertos é festejado no dia 02 de novembro e as pessoas 

costumam utilizar a data para lembrar dos defuntos amados e preparar um altar com 

flores, comidas, bebidas, fotos, músicas e outras coisas que  a pessoa gostava antes de 

morrer – segundo seu cultura nessa data os defuntos voltam para visitar seus familiares 

e amigos – essa data ficou mundialmente conhecida por considerar que os mexicanos 

celebram a morte. Antes mesmo da colonização, os mexicanos já possuíam essa cultura 

por possuírem um conceito de morte diferente do nosso. Pulido e Villaseñor-Bayardo 

(2013) apresentam a seguinte ideia: 

  

14
Su concepción cosmológica hace del hombre el centro alrededor del cual 

gira todo y que da, por lo tanto, sentido a todo. El hombre es responsable, 

junto con las divinidades de la muerte, de la permanencia del universo total. 

Para los antiguos mexicanos la muerte no era angustiante ni amedrentadora, 

no había por qué rehuirle ni darle la vuelta sino más bien enfrentarla de pie y 

con entereza. ( PULIDO; VILLASEÑOR-BAYARDO, 2013, p.13)     
 

Os autores Pulido e Villaseñor-Bayardo (2013) refletem que para o povo 

mexicano o homem é passageiro na terra, e sua morte é um ciclo natural por isso se 

respeita e eles entendem que ao falecer a pessoa já cumpriu seu ciclo. O fato das 

pessoas durante a guerra esbarrarem com defuntos e reagirem como algo natural, não 

era apenas porque durante a guerra encontramos muitos  mortos e isso se torne algo 

insignificante ou porque os soldados são maus, mas eles entendiam que para forma de 

morrer eles iriam para um lugar diferente após a morte, inclusive consideravam que os 

soldados não morriam e sim transcendiam como podemos perceber na seguinte citação:  

 

                                                           
14

 Sua concepção cosmológica faz do homem o centro em torno do qual tudo gira e que, portanto, dá 

sentido a tudo. O homem é responsável, juntamente com as divindades da morte, pela permanência do 

universo total. Para os antigos mexicanos, a morte não era angustiante ou intimidadora, não havia razão 

para evitá-la ou entregá-la, mas encará-la de pé e com integridade. (Tradução livre). 
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15
A los muertos en el campo de batalla o en la piedra de los sacrificios (el 

techcatl), al ser capturados como prisioneros y luego sacrificados, se les 

otorgaba un gran reconocimiento: ellos no morían sino que trascendían, 

continuaban viviendo en el mejor de los lugares del más allá pues al morir 

iban hacia tonatiuhichan, la “Casa del Sol”. Allí continuaban su actividad 

militar engrosando los batallones solares. Posteriormente, después de cuatro 

años se transformarían en colibríes y vivirían entre las flores. (PULIDO; 

VILLASEÑOR-BAYARDO, 2013, p.13). 

 

Quando morriam em luta os soldados conquistavam o poder a transcendência 

para outro plano, nesse novo lugar seguiriam lutando, agora para outra batalha.  

O povo mexicano percorreu uma grande trajetória de lutas durante a revolução 

que teve início no ano de 1910, no seguinte ano foi aprovado o Plan de Ayala, uma 

constituição que revindicava a reforma agrária, esse documento serviu como referência 

para a luta em outros países da America Latina. Em 1913 aconteceu o golpe que levou 

ao assassinato de Madero e se instaura novamente a ditadura. Após muitos anos de luta, 

no ano de 1917 é instaurada a nova Constituição, e a eleição de Carranza como novo 

presidente do México. Há a interpretação de que a Revolução acabou com a morte dos 

líderes revolucionários Emiliano Zapata e Panche Villa, que morreram nos anos de 1920 

e 1923 respectivamente, dando espaço para o surgimento do liberalismo, que apoiava 

aos latifundiários. Há quem defenda que a Constituição de 1917 marcou o final da 

Revolução Mexicana, assim como há autores que defendem que a Revolução Mexicana 

nunca acabou, pois ainda há de se pensar a redistribuição das terras e que a luta por 

direitos e liberdade nunca está por concluída para a classe trabalhadora e principalmente 

para os Latino-americanos. 

Em meio à luta, a única certeza que temos é que precisamos lutar, mesmo 

despreparados temos que usar de todas as armas para nos mantermos vivos. Fuentes 

também escreveu algo sobre isso: 
16

“Y los soldados improvisados tardaban mucho en 

comprender que hay reglas para la seguridad y que más vale seguir viviendo para seguir 

luchando” (Fuentes, 1974, p.1326). É esse sentimento de dever estar vivo para lutar que 

nos fortalece a cada dia, e mesmo estando como os soldados que não estão preparados 

                                                           
15

 Os mortos no campo de batalha ou a pedra sacrificial (o techcatl), quando capturados como prisioneiros 

e depois sacrificados, receberam um grande reconhecimento: eles não morreram, mas transcenderam, eles 

continuaram a viver no melhor dos lugares do além porque ao morrer eles foram para tonatiuhichan, a 

"Casa do Sol". Lá eles continuaram sua atividade militar inchando os batalhões solares. Mais tarde, 

depois de quatro anos, eles se transformariam em beija-flores e viveriam entre as flores. (Tradução livre). 

16
 E os soldados improvisados demoraram muito em entender que tem regras pra a segurança e que mais 

vale seguir vivendo para seguir lutando. (Tradução livre). 
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para essa luta, somos fortalecidos por um sentimento de que a luta é a única alternativa 

para os que ansiamos por vida.      
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2 ARTEMO CRUZ: UMA VIDA ATRAVÉS DA MEMÓRIA  

 

O romance A morte de Artemio Cruz (1974) conta a história de um senhor de 

setenta e um anos que em uma cama relembra suas histórias, são essas lembranças o que 

o mantém vivo. O provérbio popular “recordar é viver” recebe uma dose a mais de 

sentido quando pensamos esse recordar não apenas como uma forma de reviver o 

passado, algo que nos marcou e faz parte da nossa memória, mas o recordar se torna 

viver principalmente quando é algo que dá sentido a nossa vida. Para uma pessoa que 

está acamada e doente o que a mantém viva não é apenas o alimento, a água e o poder 

respirar, é ser capaz de lembrar, a memória oferece ao personagem a sensação de estar 

vivo, dando sentido a uma vida que pulsa na mente de um corpo paralisado. 

Dentre suas lembranças as que são mais recorrentes ao personagem são as 

lembranças de sua vida amorosa, os amores, amantes, aventuras vividas com essas 

mulheres, viagens, dentre outros pontos relacionados a sua vida amorosa. Artemio era 

um militar e ao participar da Revolução Mexicana também carrega memórias dos mais 

diversos momentos, desde o planejamento, até o confronto, sendo capaz de recordar 

detalhes tais como o aroma e os ruídos do cenário a que ele enfrentava. 

O protagonista também compartilha seus esquecimentos, pois ninguém é capaz 

de arquivar na memória tudo o que vivemos, armazenamos o que pensamos ser 

importante e o restante é descartado. Porém às vezes necessitamos de informações que 

pensávamos não ser importantes e não as recordamos. Assim que o esquecimento se faz 

presente de forma tão natural quanto à memória e se fazem bem próximos mesmo 

ocupando lados opostos. Trata-se de uma espécie de binômio indivisível, cujas partes 

opostas se contradizem, mas dialogam intrinsecamente entre si.      

No romance o personagem narra também o seu presente, descreve o que está 

acontecendo dentro do quarto, onde ele se encontra, que é o cenário principal, e de onde 

a história é contada. E algo que nos toma a atenção é a forma natural em que o autor 

consegue transitar entre os diferentes tempos cronológicos e cenários para construir a 

narrativa. E é sobre os pontos que compõem a memória que iremos explanar nas 

próximas páginas desse capítulo.  
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2.1 MEMÓRIA X ESQUECIMENTO: UM POUCO DA SUA HISTÓRIA 

 

A memória é um termo muito utilizado por perpassar por diversas áreas 

cientificas. Foram muitos os estudiosos que se dedicaram a pesquisar sobre a memória 

nos mais diversos campos do conhecimento, assim que percebemos a memória como 

um objeto de estudo abstrato e de difícil definição. Uma vez já citado no primeiro 

capítulo, ao referirmos da história e sua ligação com a memória, voltamos a mencionar 

Le Goff (1990) como base teórica para as seguintes discussões que serão levantadas 

nesse capítulo. 

Em seu livro História e memória Le Goff (1990) inicia trazendo a informação de 

que a memória surgiu nas ciências humanas com fundamentação da história e da 

antropologia, e tendo a memória como uma propriedade capaz de registrar informações 

do passado ou que o homem considera passadas, tem ainda a capacidade de atualizá-las, 

o que nos remete a um conjunto de funções psíquicas. Logo não foram apenas a história 

e a antropologia as únicas a se debruçarem sobre o estudo da memória, mas podemos 

citar também a biologia, a psicologia, a psicofisiologia, a neurofisiologia e 

principalmente a psiquiatria (LE GOFF, 1990). 

O autor se referencia em outros estudiosos para explicar a teoria da memória. A 

mnemotécnica foi utilizada por diversas sociedades em diferentes épocas, eram técnicas 

utilizadas para a memorização, utilizada principalmente na fase da aquisição da 

memória. Várias teorias foram criadas a partir de estudos realizados pela mnemotécnica, 

delas derivaram novas teorias e dentre elas está a teoria de Pierre Janet (1968) que 

considera o “comportamento narrativo” como o fator essencial no ato mnemônico, pois 

é a narração que nos conecta com a comunicação social. Logo surge a teoria de Henri 

Atlan (1974) que relaciona a memória com a linguagem. Henri Atlan (1974) aproxima 

as “Linguagens e memórias” como uma extensão de possibilidades de armazenamento 

em nossa memória, assim que, o uso de da linguagem oral e da escrita possibilita a 

ultrapassagem dos limites físicos do corpo. Entendendo que antes da oralidade e da 

escrita há uma linguagem que atua para ajudar-nos a memorizar informações (LE 

GOFF, 1990).  

Ao referir-se à memória, alguns fatos são considerados como metafóricos ou 

“não-metafóricos”, sendo a memória algo abstrato há muita coisa que se encaixa como 
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metáfora, porém há as que são consideradas como reais e não metafóricas.  Por exemplo 

a amnésia está relacionada à memória mas é real. Le Goff (1990) apresenta também 

uma teoria recente defendida por Jacob (1970): 

 

Numa época muito recente, os desenvolvimentos da cibernética e da biologia 

enriqueceram consideravelmente, sobretudo metaforicamente e em relação 

com a memória humana consciente, a noção de memória. Fala-se da memória 

central dos computadores e o código genético é apresentado como uma 

memória da hereditariedade [cf. Jacob', 1970]. (LE GOFF, 1990,  p. 368) 

  

A teoria acima já menciona o aparecimento do computador como uma 

ferramenta de memorização, que passou pela oralidade, a escrita, e agora por meio de 

máquinas. Esse processo de consciência histórica, de transcrição da oralidade, também 

são apontadas como integrantes da memória coletiva, e mais ainda com manipulação da 

memória histórica. Pois consideram que nesse processo escrever o que antes era apenas 

oral, existe uma seleção do que é considerado relevante e se deve manter armazenado na 

memória coletiva, o que as pessoas devem esquecer e o que elas não necessitam ter 

conhecimento.    

A memória e o esquecimento estão juntas mesmo sendo consideradas opostas ou 

palavras antônimas de acordo com a língua portuguesa, uma vez que memória é 

sinônimo de lembrar e lembrar antônimo de esquecer. Essa relação foi bastante 

investigada e segue sendo, pois ainda não encontraram respostas para todas as 

indagações sobre a relação entre memória e esquecimento. No romance A morte de 

Artemio Cruz muitas são as vezes que o protagonista transita entre a fronteira do 

lembrar e esquecer, dentre estas:  

 

17
Te empeñarás en recordarlo y cumplirás tu deseo, aunque todo esto te 

parezca materia de una nota roja en tu periódico y pienses que, en realidad, 

pierdes el tiempo recordándolo. Pero insistirás, seguirás adelante. Insistirás. 

Quisieras recordar otras cosas, pero sobre todo, quisieras olvidar el estado en 

que te encuentras. (FUENTES, 1974, p. 1095).  

 

Fuentes apresenta o ato de lembrar como perda de tempo, como quem aponta, se 

você pode viver o presente porque perder tempo pensando em algo que já passou, em 

                                                           
17

 Você se emprenhará em recorda-lo e cumprirás seu desejo, ainda que tudo isso te pareça material de 

uma nota vermelha em um jornal e penses que, na realidade, perdes o tempo recordando-o. Porém 

insistiras, seguiras adiante. Insistiras. Querias lembrar outras coisas, porém, sobretudo, querias esquecer o 

estado em que te encontras. (Tradução livre) 
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fatos que já foram vividos? O autor distribui critica também ao mencionar o esforço que 

fazemos para lembrar algo, – por vezes o esforço é inútil – pois não é possível ter um 

total controle do que lembrar e do que esquecer. Mas o que o ancião mais gostaria de 

esquecer naquele momento não é algo do passado, e sim o seu presente, por não ser 

agradável se está paralisado em uma cama, preso em sua própria casa.  

 Após as discussões levantadas e apresentação de teorias, trazemos em seguida a 

definição de memória e de esquecimento segundo Arana (2003) em seu artigo Memoria 

y olvido:  

18
La memoria es un proceso dinámico de dos vías: una es el almacenamiento 

de sensaciones, sentimientos, cosas que hemos percibido, que hemos vivido 

consciente o inconscientemente. La otra vía es la de la recuperación de los 

recuerdos que activamos y actualizamos para usarlos en un momento 

determinado, para vivirlos al lado de otra percepción que extraemos de la 

realidad del momento en el que nos encontramos. (ARANA, 2003, p. 633). 

 

O autor conceitua a memória como um processo dinâmico de duas vias sendo 

uma o armazenamento de sentimentos e a outra e armazenamento de lembranças. 

Quando recordamos algo, a lembrança do que vivemos costuma carregar também as 

emoções, elas podem ser armazenadas em locais diferentes, mas isso não impede que 

elas sejam recordadas juntas, em uma mesma lembrança. Como podemos perceber no 

seguinte trecho do romance: 
19

“[…] aunque sus motivaciones fueran más poderosas: la 

ambición —el viejo sonrió al recordar ese sentimiento, para él sólo palabra—; el 

impulso inmediato a cobrar los derechos ganados con el sacrificio, […]” (FUENTES, 

1974, p.1132). 

Em meio à lembrança, o personagem recorda também o que ele havia sentido no 

passado e tem um reação expressa fisicamente, que nesse episódio foi sorrir. O autor 

ainda classifica a memória em outros dois grupos, sendo eles a memória reflexiva e a 

memória motora, como segue suas definições:  

 

                                                           
18

A memória é um processo dinâmico de mão dupla: um é o armazenamento de sensações, sentimentos, 

coisas que percebemos, que vivemos consciente ou inconscientemente. O outro caminho é a recuperação 

das memórias que ativamos e atualizamos para usar em um determinado momento, para vivermos ao lado 

de outra percepção que extraímos da realidade do momento em que nos encontramos. (Tradução livre). 

19
 [...] ainda que suas motivações fossem mais poderosas: a ambição – o velho sorriu ao recordar esse 

sentimento, para ele apenas palavras –; o impulso imediato a cobrar os direitos ganhados com o 

sacrifício[...]. (Tradução livre). 
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20
La memoria perceptiva es la que recoge información del medio en que se 

vive y la incorpora en la memoria a corto plazo para ser usada 

inmediatamente o bien la guarda en la memoria a largo plazo de forma 

prolongada, a veces durante toda la vida del individuo de donde es extraída 

mediante el recuerdo. (ARANA, 2003, p. 633-634). 

 

A memória perceptiva é também conhecida como memória a curto prazo, é 

aquela memória que armazena informações do nosso cotidiano e coisas que acreditamos 

que não há muita relevância, como por exemplo o nosso almoço de ontem – a não ser 

que seja algo especial para você – que logo será esquecido, e teremos novas 

informações, pois produzimos novas informações a todo tempo.  Já a memória motora 

ou memória a longo prazo é onde armazenamos informações que por algum motivo 

deve ser conservada em nossa memória, por vezes não armazenadas durante toda a vida 

e podem ser ativadas quando necessário. No romance, Artemio Cruz descreve fatos de 

diferentes anos, o personagem consegue descrever detalhes, como sentimentos, aromas, 

descrição do espaço físico e também as falas de cada personagem.  

A memória mais antiga que Cruz nos apresenta, é no capítulo: 1903:18 de enero, 

onde o personagem relembra sua infância, a lembrança é carregada de detalhes que faz 

com que o leitor se admire ao perceber a riqueza de detalhes que são apresentadas em 

uma lembrança de um senhor de setenta e um anos. Cruz vivia com seu tio Lunero, que 

o adotou após a morte de seu pai. Eles viviam em uma cabana perto de um rio, nadando, 

pescando e produzindo velas, após terem suas terras tomadas e já não poder sobreviver 

da agricultura. Um dia chegou um homem a mando do cacique avisando a Lunero que 

no seguinte dia poderiam voltar a sua busca, pois estavam precisando de homens, isso 

deixou o menino Cruz preocupado. No seguinte dia voltaram a matá-lo com um tiro nas 

costas, e Cruz tem o registro das ultimas palavras ditas por seu tio antes da morte: 
21

“—

¡Cruz! ¡Hijo mío! —gritó Lunero cuando se acercó al rostro destruido del señor Pedrito, 

a la pechera teñida de rojo, a la sonrisa simulada de la muerte súbita—. ¡Cruz!” 

(FUENTES, 1974,  p.1397).  

                                                           
20

 A memória perspectiva é a que recolhe informações do meio em que se vive e a incorpora na memória 

a curto prazo para ser utilizada imediatamente ou bem a guarda na memória a largo prazo de forma 

prolongada, as vezes durante toda a vida do individuo de onde é extraída mediante a lembrança. 

(Tradução livre). 

21
 - Cruz! Meu filho! –gritou Lunero quando se aproximou do rosto destruído do senhor Pedrito, o colete 

pinto de vermelho, o sorriso simulado da morte súbita. (Tradução livre).
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As últimas palavras pronunciadas por seu tio antes de morrer ficaram 

armazenadas na memória de Artemio Cruz, assim como expressões e coisas que 

aconteciam simultaneamente naquele espaço. Além do conceito de memória Arana 

(2003) também conceitua o esquecimento:  

 

22
El olvido es la imposibilidad de hacer patente y actual un recuerdo 

determinado de manera transitoria o definitiva. En el primer caso, las causas 

pueden estar en el fallo ocasional de los mecanismos o sistemas de 

rememoración permaneciendo intactos los depósitos de la memoria. En el 

olvido definitivo, en la amnesia permanente, los depósitos corticales o las 

vías del recuerdo quedan destruidos definitivamente. (ARANA. 2003,  

p.645). 

 

O esquecimento é tido como a impossibilidade de lembrar algo de que “deveria” 

estar armazenado na memória, para definir o esquecimento o autor novamente apresenta 

duas possibilidades. Uma que é a falha ocasional, em que não há danificações nos 

mecanismos ou sistemas de rememorização, houve apenas uma falha, e o segundo que é 

o esquecimento definitivo, que é quando se rompe as vias que nos possibilita recordar, 

às vezes é resultado da amnésia, uma enfermidade que impede a pessoa de lembrar de 

algumas coisas. Le Goff (1990) também nos apresenta um conceito para a amnésia:  

 

“[...] a amnésia é não só uma perturbação no indivíduo, que envolve 

perturbações mais ou menos graves da presença da personalidade, mas 

também a falta ou a perda, voluntária ou involuntária, da memória coletiva 

nos povos e nas nações que pode determinar perturbações graves da 

identidade coletiva.” (LE GOFF, 1990,  p. 367).  

  

Le Goff (1990) aponta a amnésia como algo grave que afeta não apenas a 

memória do indivíduo em seu particular, mas que também pode afetar a memória 

coletiva, indo além, sendo capaz de afetar a identidade coletiva. Na obra que estamos 

analisando, o protagonista não sofre de amnésia, mas parece que por momento ele 

esqueceu o rosto da mulher amada, e sofre muito por isso, porque ele faz um grande 

esforço para recordar o rosto dessa mulher e não lembra:  

 

                                                           
22

 O esquecimento é a impossibilidade de fazer patente e atual uma lembrança determinada de maneira 

transitória ou definitiva. No primeiro caso, as causas podem está na falha ocasional dos mecanismos ou 

sistemas de rememorização permanecendo intactos os depósitos da memória. O esquecimento definitivo, 

na amnésia permanente, os depósitos corticais ou as vias da lembrança, ficam destruídas definitivamente. 

(Tradução livre) 
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23
Las mujeres. Las que aman. ¿Cómo? Sí. No. No sé. He olvidado el rostro. 

Por Dios, he olvidado ese rostro. No. No lo debo olvidar. Dónde está. Ay, si 

era tan lindo ese rostro, cómo lo voy a olvidar. Era mío, cómo lo voy a 

olvidar. Aaaah-ay. Te amé a ti. Cómo te voy a olvidar.[..] rápido, recuerdo 

otra cosa; eso duele; eso duele; aaaah-ay; eso duele; eso duerme... eso... 

(FUENTES, 1974, p. 1142).  

 

 Cruz fica nervoso ao perceber que esqueceu algo que ele considera como muito 

importante, o rosto da mulher amada deveria estar armazenado na memória motora, ou 

memória a longo prazo, porém o personagem não conseguiu ter acesso a essa 

informação no período desejado, é provável que tenha ocorrido uma falha em algum 

mecanismo ou sistema. 

Ao ouvirmos Memória coletiva já nos remete a uma memória que não depende 

apenas da nossa lembrança para existir, pois é algo que está registrada na memória de 

outras pessoas. Além de ser lembrado por outros, foi também vivenciado por outras 

pessoas, tornar-se-ia Memória coletiva fatos históricos que fazem parte da memória de 

um grupo de pessoas. Paulo Ricceur em seu livro A memória, a história, o esquecimento 

(2007) sustenta uma teoria entre Memória individual e Memória coletiva, ele defende 

que diferente da tradição antiga de colocar uma opondo a outra em posição de rivalidade 

Ricoeur defende que elas não se opõem em um mesmo plano e sim em um universo de 

discursos que se tornam alheios. 

 A reflexão acerca da construção da história é muito pertinente, uma vez que 

esse processo não depende apenas da memória das pessoas, para que outros se interem é 

necessário que o conhecimento seja compartilhando, seja de forma oral ou escrita, é 

esse processo que permite que o fato esteja além do presente e do passado, alcançando 

as gerações futuras.  

 

A memória articulada-se formalmente e duradouramente na vida social 

mediante a linguagem. Pela memória as pessoas que se ausentam fazem-se 

presentes. Com o passar das gerações e das estações esse processo “cai” no 

inconsciente linguístico, reaflorando sempre que permite conservar e revivar 

a imagem que cada geração tem das anteriores.  Memória e palavra, no fundo 

inseparáveis, são a condição de possibilidade do tempo reversível. (BOSI, 

1992, p. 28). 
 

                                                           
23

 As mulheres. As que amam. Como? Sim. Não. Não sei. Esqueci o rosto. Por Deus, esqueci esse rosto. 

Não. Não o devo esquecer. Onde está? Ai, sim era tão lindo esse rosto, como vou o vou esquecer? Era 

meu, como o vou esquecer? Aaaah-ai. Te amei. Como vou te esquecer. Eras minha, como vou te 

esquecer. [...] rápido, lembro outra coida; isso dói; isso dói; aaaah-ai; isso dói; isso dorme... isso... 

(Tradução livre). 
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Como definir a verdade de acordo com a história? Segundo Rodrigues (1981) 

cada historiador tem a sua ideologia de acordo com a época em que viveu, é comum que 

os pensamentos se modifiquem conforme as correntes vão se diversificando. O autor 

afirma que “O historiador tem obrigações para com os fatos: exatidão, relevância, 

seleção, mas a interpretação é o sangue da vida da história.” (RODRIGUES, 1981, 

p.14). De acordo com o romance A morte de Artemio Cruz 
24

“[…] si nadie le explicaba 

la verdad ella se aferraría a lo que creía ser la verdad.” (FUENTES, p. 1135). Sobre o 

conceito de verdade na história Rodrigues (1981) afirma: 

  
Toda historiografia está ligada às forças políticas e sociais existentes e todo 

pensamento histórico está ligado à posição correta da vida do historiador. 

Deste modo, o fato de que todo acontecimento e todo elemento significativo 

e valorativo na história estejam ligados à situação do intérprete, mostra que a 

história só é muda e sem significado para aquele que ou é incapaz de 

aprender o que ela quer dizer, ou para aquele que seja deliberadamente 

sonegado de sentido.  (RODRIGUES, 1981, p.13)  
                                                                                                                                         

É uma questão de estado de espírito e resta-nos aqui seguir Huizinga (1936) 

quando declara que a história não é apenas um ramo do saber, mas também "uma forma 

intelectual para compreender o mundo" (HUIZINGA,1936 pud LE GOFF, 1990 p. 32). 

Assim que ao mesmo tempo em que ela está a reviver passado ela se faz contemporânea 

e atual. 

 

2.2 A MEMÓRIA ATRAVÉS DO TEMPO 
 

Já discutimos o quanto o homem esta disposto a controlar o tempo e seus 

esforços para construir um mundo conectado e globalizado. Há também um 

investimento em esforços para a construção da ideia de ciclo, o homem é capaz de 

interferir na história, pois é ele quem a faz e conta da forma que pensa ser mais 

conveniente, de acordo com suas crenças e conhecimentos. Porém mesmo conseguindo 

ter um controle do tempo, o homem não é capaz de para-lo. Passamos pelas fases que 

compõem o ciclo natural da vida, onde assim como o nascimento, a morte são 

cerimônias essenciais que marcam a nossa chegada e partida como seres quem 

habitantes desse planeta, dessas cerimônias não somos capazes de isenta-nos.  

                                                           
24

 Se ninguém lhe explicava a verdade ela se agarra ao que acredita ser verdade. (Tradução livre). 
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Antes da morte grande parte das pessoas alcançam a fase do envelhecimento e 

na nossa sociedade não é difícil perceber os mecanismos que estão sendo utilizados para 

a retardação dessa fase de nossas vidas. O envelhecimento acontece como um processo 

natural de mudança de gerações, no romance Artemio Cruz apresenta o tempo como 

responsável pela beleza física, ao afirmar que a beleza está para os jovens. Ao 

personagem lhe custa inclusive reconhecer uma pessoa após muitos anos distantes, as 

pessoas mudam com o passar dos anos e fazem parte desse processo natural de mudança 

que todo corpo é submetido pelo tempo. O protagonista compara o corpo da 

personagem Regina quando jovem com o seu corpo atual, e afirma que já não tem o 

mesmo frescor e beleza de um corpo jovem.  

Há inclusive uma fala em que a mãe aconselha sua filha a se cuidar, pois na 

família delas é comum que as mulheres sejam bonitas enquanto jovens e vão perdendo a 

beleza depois dos quarenta. 
25

“- Tienes tu figura muy juvenil. Pero después, cuídate. En 

mi familia todas hemos tenido buena figura de jóvenes y después de los cuarenta 

perdemos la línea.” (FUENTES, p.1101). Essa preocupação e cuidado com o corpo para 

manter a aparência de jovem não é algo novo, há registros que desde a pré-história as 

pessoas usavam o corpo como objeto cultural e de acordo com suas crenças e costumes 

pintavam o rosto e o corpo em nome da beleza ou de rituais religiosos.  

A estética é pontuada em varias passagens do Romance. Este não é um campo 

novo de estudos, nem é algo exclusivamente pensado pela sociedade atual, as diferentes 

épocas e culturas também influenciaram para definir seus padrões estéticos, e isso 

estava suscetível a mudança conforme o tempo. Há também a relação entre o campo de 

estudo e esse padrão estabelecido, o olhar da história da arte difere do olhar filosófico, 

assim como difere do olhar da literatura crítica (BAYER, 1995). A beleza, esta 

associada à perfeição de harmonias, dentre os padrões de beleza que seguimos até os 

dias atuais predomina o da Grécia Clássica, que valorizava o equilíbrio perfeito entre as 

proporções de formas e o equilíbrio entre o corpo e a mente.  

Existe uma forte relação entre beleza e idade, assim que o belo está ligado ao 

jovem e o feio ligado ao velho. Na contemporaneidade muitas pessoas tem vergonha de 

falar sua idade, preferem omiti-las, com a falsa sensação de se sentir mais jovens e 

bonitas. No romance Artemio Cruz faz essa relação entre a juventude do passado e a 

                                                           
25

 - Você tem aparência de jovem. Porém depois, cuide-se. Em minha família todos tivemos boa aparência 

de jovem e depois dos quarenta perdemos a linha. (Tradução livre). 
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velhice a que se encontra Catalina no presente, como acompanhamos a seguir: 

26
“Recordarás a Catalina joven, cuando la conozcas, y la compararás con la mujer 

desvanecida de hoy” (FUENTES, p.1116). Ao reconhecer a mulher velha que se tornou 

Catalina, a memória de Artemio é ativada com a lembrança da mulher jovem e bonita 

que ela era. 

Segundo Suenaga e outros (2012) a beleza é um dever cultural onde todos estão 

em busca dos padrões que a sociedade tenta impor. A beleza está na aparência de jovem 

e inclui principalmente o corpo malhado e magro, como é afirmado na citação que 

segue:  

 

A beleza é representada como um dever cultural. O predomínio do bem estar 

é considerado um fator primordial no mercado de beleza, a aparência jovem é 

extremamente valorizada, o corpo é emagrecido por dietas, músculos e 

siluetas definidos são evidenciados. (SUENAGA e outros, 2012, p. 10) 

 

O que Suenaga e outros (2012) afirma não é nenhuma novidade para a sociedade 

atual. É de conhecimento de todos que para ser belo devemos nos incluir ao padrão 

ditado pela moda para não sermos excluídos e submetidos a olhares e pensamentos 

preconceituosos. É com base que trago um trecho da obra que estamos a analise, o que 

me chamou atenção foi o fato do personagem não possuir nome, seu nome foi 

substituído pela característica física que mais chamou atenção das pessoas o fato de ser 

gordo.  
27

“Encendió el cigarrillo y le ofreció otro y él mismo encendió el suyo y acerco 

el fósforo al rostro café del gordo, pero el gordo lo apagó de un soplido y él se sintió 

rodeado. ” (FUENTES, p. 1212). Percebemos que o personagem perde até o nome pelo 

fato de ser gordo, isso é tão importante/marcante que seu nome fica em segundo plano.  

A sociedade atual ainda segue encarando a gordura como característica que faz 

dela uma pessoa menos bela que quando comparado aos magros. Suenaga e outros 

(2012) também discorre sobre essa relação entre cultura, magreza, juventude e beleza. 

São suas as seguintes palavras “Se a beleza é representada como um dever cultural, em 

contrapartida, a obesidade assume um lugar de diferenciação chegando aos dias atuais 

como uma forma de exclusão. Ser magro é ser belo, é ser jovem, ou seja, a aparência 
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 Recordarás a Catalina jovem, quando a conheças, e a comparara com a mulher envelhecida de hoje. 

(Tradução livre). 

27
  Acendeu um cigarro e lhe ofereceu outro e ele mesmo acendeu o seu e aproximou e fósforo ao rosto 

negro do gordo, porém o gordo o apagou  com um sobro e ele se sentiu rodeado. (Tradução livre) 
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jovem é extremamente valorizada.” (SUENAGA e outro, 2012 p. 10). Se magro é 

sinônimo de belo, gordo se faz sinônimo de feio, e é em busca da beleza que as 

academias estão lotadas, alguns com vergonha de assumir que fazem parte do grupo de 

pessoas que lutam para se adequar aos padrões usam como desculpa a busca pela saúde, 

mas no fundo estão todos correndo para se manterem jovens, ficarem magros e terem 

como consequência a beleza.  

Além do gordo, os personagens Lilia e Xavier também tiveram por um momento 

seus nomes substituídos por uma característica física, que nesse caso foi jovens (a 

diferencia é que o nome dos jovens foi apresentado, diferente do nome do gordo). Segue 

um trecho retirado do romance: 
28

“[…] dos cabezas unidas en silencio y la mirada baja 

de esa muchacha espléndida, morena, joven… Joven. Los jóvenes volvieron a 

recostarse, tan cerca de él, y a taparse las cabezas con la misma toalla.” (FUENTES, 

1974 p. 1246). Artemio é um senhor de setenta e um anos que se encontra acamado 

como quem espera o fim da vida, o que lhe resta são as lembranças de quando era mais 

jovem. O personagem parece esta suspirando ao falar da juventude, como alguém que a 

deseja muito, são os jovens possuidores de saúde e beleza.  

Na primeira página do livro o protagonista inicia a narração se apresentando 

como um velho acamado que já não controla seu corpo, e que a memória é como um 

refugio para mantê-lo vivo. No seguinte trecho vemos um pouco dessa descrição: 

29
“Soy este viejo con las facciones partidas por los cuadros desiguales del vidrio. Soy 

este ojo. Soy este ojo. Soy este ojo surcado por las raíces de una cólera acumulada, 

vieja, olvidada, siempre actual.” (FUENTES, p. 1089). A palavra velho é repetida por 

muitas vezes por todo o romance, é uma forma de intensificar esse estado que não é 

mais passageiro, é agora um estado fixo, diferente das outras fases da vida, onde 

estamos crianças, jovens, adultos, é um estado passageiro, o que se difere do velho,  

“sou velho”, alcançar a velhice é chegar a ultima fase da vida. Após se tornar velho a 

próxima fase é a morte, mas ela não te permite voltar às outras fases e virar criança, por 

exemplo, a pessoa segue sendo velho, porém um velho morto. Podemos notar que a 

doença do personagem central da narrativa funciona como metonímia para o estado do 

                                                           
28

  [...] duas cabeças unidas em silencio e o olhar baixo dessa garota esplendida, morena, jovem... Jovem. 

Os jovens voltaram a deitar-se, tão perto dele, e a cobrir as cabeças coma mesma toalha. (Tradução livre). 

29
 Sou este velho com as feições partidas pelos quadros desiguais de vidro. Sou este olho. Sou este olho 

sulcado pelas raízes de uma cólera acumulada, velha, esquecida, sempre atual. (Tradução livre). 
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próprio México, que vive em condição de enfermidade, como se estivera caminhando 

para o fim (a morte). Isso muito tem a ver como o próprio histórico da colonização 

espanhola, que deixaram duras marcas na história desse povo, e com a situação política 

vigente nos últimos dois séculos.  

Assim como a gordura foge dos padrões de beleza a velhice também foge. Por 

isso é tão comum que as clínicas estéticas e academias estejam sempre cheias, cheias de 

pessoas que lutam para se manter dentro do padrão de estética e beleza social. Essa luta 

contra a velhice torna-se também uma luta contra a morte, já que é ela a ultima fase da 

vida (para os que alcançam), então jovem além de sinônimo de beleza se configura em 

sinônimo de vida, assim como a velhice se aproxima do feio e da morte.  

O que teria a ideia de beleza, morte e vida com relação à história? Esses são 

elementos que atendem ao cumprimento regular de um ciclo vital. O que, por analogia, 

se comunica também com os movimentos que integram o fluxo circular da história. A 

ideia de ciclo natural da vida compete que o ser vivo nasce, cresce, reproduz, envelhece 

e morre, percorrendo pela infância, juventude e velhice. O ciclo da beleza – costuma 

associar a juventude com a beleza, e a velhice com a feiura – assim que o ciclo da 

beleza se relaciona com o ciclo natural da vida. A velhice é a fase da vida mais próxima 

da morte. A morte sugere o fim da vida, onde se acaba uma história e se interrompe uma 

memória, dando fim a esse ciclo. Um novo ciclo iniciará com o nascimento de uma 

criança.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A literatura é a arte da nossa alma, sua beleza decora vidas e está além do tempo. 

Com a arte podemos expressar sentimentos e “não sentimentos”, falar e “não falar”, é a 

arte do grito e do silêncio, podemos expressar ideias opostas sem ser incoerentes. É na 

literatura onde as figuras de linguagem se encontram e desencontram, é um oceano para 

a metáfora, anáfora, hipérbole, antítese, paradoxo, ironia e todas as outras figuras 

podem ser encontradas mergulhando ou surfando na literatura. Em uma escrita literária 

podemos contar algo real, fictício ou mesclá-las, é nessa mescla que a ficção e a 

realidade se intercruzam ao ponto do leitor já não saber apontar o que é de natureza real 

ou fictícia. Mas acredite, não precisamos dar limites à literatura, suas fronteiras estão 

para serem rompidas, ela não está apenas para a alma, pois é também uma arte de 

percepção do mundo e de aprimorar conhecimentos.  

Uma obra literária pode ser compreendida por diferentes pessoas, elas podem 

interpretar de maneiras diferentes sem que esteja errado, algumas obras podem ser de 

fácil entendimento, mesmo aquelas de alta complexidade.  A literatura é uma arte que 

envolve nossos sentidos, para ser mais bem compreendida, e aflora os mais variados 

sentimentos. Toda obra artística conversa com a história, pois o período histórico em 

que a mesma foi escrita pode dizer muito sobre o contexto político e social da sociedade 

na qual o artista está inserido. A sua formação, sua descendência e a classe econômica 

são alguns dos elementos que não se neutralizam em uma produção artística, assim que 

para melhor compreensão da obra se faz importante o estudo dos elementos externos à 

obra, mas que deixam suas impressões na mesma. Desta maneira, defendemos que um 

leitor não deve se isentar de informações sobre o contexto de escrita da obra para 

compreendê-la por completo.  

Ao analisar o romance A morte de Artemio Cruz fez-se necessário conhecer 

algumas informações acerca do autor, e do período histórico ao qual a obra se refere. 

Essas informações já foram compartilhadas aqui, assim que já temos conhecimento de 

quem foi Carlos Fuentes e o cenário de revolução ao qual esse renomado escritor 

mexicano estava inserido. A Revolução Mexicana foi uma revolução de grande porte e 

de grande importância para a nação mexicana, e não apenas para o seu país, mas outros 

países Latinos também, que se inspiraram nas conquistas, a exemplo do documento 
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Plan de Ayala, que foi um documento que devolvia alguns direitos aos camponeses, 

como a posse de terras.  

Toda revolução causa grandes impactos em uma sociedade, muitos lutam com a 

vida para conquistar uma vitória que será usufruída por outros, são pessoas que lutam 

por um todo e não pensando apenas em seu beneficio próprio. Uma revolução ocorre, 

geralmente, entre classes, e se luta por melhorias. A Revolução Mexicana aconteceu 

quando a classe trabalhadora se uniu para exigir melhores condições de trabalho – como 

diminuição do tempo de trabalho pra oito horas diárias, aumento de salário – e uma 

melhor distribuição de terras para que eles pudessem sustentar a família trabalhando em 

sua própria terra, assim conquistando a tão sonhada liberdade.  

Essas lutas costumam ser sangrentas, mas são necessárias para que surja a 

mudança. Os movimentos sociais possuem uma parcela de responsabilidade na 

conquista de direitos de uma sociedade democrática. Onde as pessoas se manifestam a 

favor ou contra algo, normalmente de ordem política ou contra o poder que está 

instalado. As revoluções fazem parte da história de uma sociedade, são elas que ajudam 

a contar a história do país, sua construção, sua formação e sua organização. Essas datas 

são marcadas como importantes, por marcar uma conquista, uma mudança ou uma data 

a ser celebrada, são essas datas históricas, escolhidas por pessoas importantes que juntas 

com as datas escolhidas pela Igreja formam o nosso calendário atual.  

O calendário é uma ferramenta que o homem criou para dar às pessoas uma 

sensação de cronologia, de que o tempo pode ser medido, as datas estão sempre se 

repetindo, assim como os acontecimentos devem seguir esse círculo cronológico. A 

sensação de que está tudo conectado – agora com as tecnologias e a globalização, 

aumenta-se essa sensação – e que as coisas podem ser controladas. O calendário foi 

criado pelo homem para dar a ele, e aos outros homens, essa sensação de controlar o 

tempo e que ele está se repetindo a todo momento, trazendo a ideia de cronologia. Desta 

maneira pode-se afirmar que a cronologia também foi algo criado pelo homem. 

Além da ideia de cronologia refletida pelo calendário e das datas de celebradas 

por aquela comunidade, elas foram escolhidas, por serem importantes –  para alguém – 

mas que devem ser celebradas e lembradas por todos. Essa é uma estratégia que foi 

desenvolvida para que as pessoas lembrem as “datas importantes”, assim que deve fazer 

                                                           
30

  Sendo a Biblioteca Digital Mundial: ”o Plano de Ayala apresenta as exigências da rebelião agrária 

zapatista: restituição de terras retiradas de aldeias durante o Porfiriato, além da redistribuição agrária das 

haciendas maiores, com indenização.”  (<htps://www.wdl.org/pt/item/2970/> acessado em: 10/12/18) 
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parte de uma Memória Coletiva, onde todos compartilham e dão sequência a uma 

história.  

Já é de nosso conhecimento a importância da memória, inclusive ela foi estudada 

por varias áreas. Esse interesse dos mais variados campos do conhecimento apenas 

confirma a sua importância. Há coisas que memorizamos a curto e a longo prazo, 

algumas lembramos por minutos, outras por anos – ou para toda a vida – assim que o 

esquecimento caminha ao lado da lembrança e ela faz parte dos mecanismos da 

memória, algumas informações naturalmente não serão armazenadas.  

A memória também está integrada à tecnologia, o que permite que a história que 

era contada inicialmente apenas pelo mecanismo da oralidade, logo da escrita, também 

posse ser gravada, digitada, fotografada além de outras ferramentas que a tecnologia 

dispõe. Lembrar é uma ação muito recorrente no nosso cotidiano, através das 

lembranças podemos reviver coisas que aconteceram no passado, ou coisas que 

consideramos passadas.  

Carlos Fuentes conseguiu criar um personagem que utilizou do recurso da 

memória como instrumento para contar sua história e para devolver ao personagem 

enfermo o sentido para a vida. Artemio Cruz demonstra ter uma lucidez mental ao 

conseguir acessar as memórias mais marcantes de sua vida. A agonia e sofrimento do 

protagonista são, por vezes, interrompidos por uma memória que leva Cruz a recordar 

um episódio marcante em sua vida, às vezes lembranças de amor, outras de guerra.  

Artemio Cruz era um homem corrupto que se espelhava muito nos norte-

americanos, mais que isso ele desejava ser um deles. Invejava o fato de estarem 

localizados no norte – como se apenas por estar localizado acima no mapa já fosse algo 

que determinasse superioridade – o bom gosto e poder aquisitivo para comprar boas 

bebidas e comidas, sua higiene, riqueza, poder. O que mais lhe angustiava era perceber 

que a morte se aproximava e, todavia não havia logrado conquistar seu maior desejo: 

possuir poder e riqueza como os do Norte. 

 Além disso ainda lhe afligia a incerteza de como seria contada a sua história 

após a morte, pois ele deixara que as pessoas julgassem quem ele foi, se um homem 

bom ou ruim. Artemio Cruz morre com o sentimento de fracasso, de não ter sido 

“ninguém” por não ter alcançado o status desejado, mas também não ter sido, bom nem 

mal, íntegro nem traidor, no fundo sente que não será a primeira vez que irá morrer, ele 

já havia morrido tantas outras vezes em outros momentos. 
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Entre a memória e a morte há um outro sentimento que nos persegue, que é o 

medo de ser esquecido. Ninguém quer ser esquecido mesmo após a morte, todos, assim 

como Artemio Cruz, desejamos saber qual história será contada, qual o sentimento que 

despertamos nas pessoas mesmo após a morte, sonhamos, buscamos e conquistamos 

muito, porém estamos sempre com a sensação de que nos falta algo. Cruz é um exemplo 

real e atual da nossa sociedade, que se angustia de ter vivido setenta e um anos e não ter 

o sentimento de realização. 

Outra luta diária é levantar a bandeira da importância da literatura, há quem a 

busque, não a veja ou simplesmente a ignore. Foi através dessa arte que se conseguiu 

nessas páginas discutir um pouco sobre a história, a memória, a Revolução Mexicana, a 

vida, a morte e muitos outros aspectos que de alguma forma nos conecta a essa 

cronologia e história, tendo como base teórica estudiosos como Le Goff (1990), 

Eberhard Lämmert (1995), Paul Ricoeur (2007) dentre outros nomes já citados e 

consultados.  

Concluímos que o presente trabalho conseguiu cumprir os objetivos propostos e 

que foram analisar o romance A morte de Artemio Cruz (1974) de acordo com aspectos 

que competem à história e a memória. Consideramos que o presente trabalho é de 

grande relevância social e acadêmica, pois poderá ser somado as pesquisas sobre o autor 

Carlos Fuentes e seu romance A morte de Artemio Cruz. Além de poder ser somado aos 

trabalhos sobre a história e memória, sendo que reconhecemos a literatura como um 

gênero que nos ajuda a pensar a sociedade que ocupamos e nossa identidade cultural. 
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