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RESUMO 

 

 

A presente monografia, intitulada “Um Quixote Mineiro: um estudo de Lucas Procópio de 

Autran Dourado”, é fruto de uma reflexão e análise da novela Dom Quixote de la Mancha, da 

edição (2002), do escritor espanhol Miguel de Cervantes e do romance Lucas Procópio 

(2002). O estudo está situado no campo da análise literária tem como objetivo demonstrar as 

representações quixotescas no universo literário autraniano, a partir do personagem Lucas 

Procópio, do romance homônimo do escritor Autran Dourado, na busca de entender quais são 

os pontos de encontro entre ambos os textos, focando nas representações presentes nas obras e 

quais eram seus ideais com os romances, assim tecendo uma analise da construção do 

personagem Lucas Procópio a partir dos elementos quixotescos. Tanto Cervantes quanto 

Autran Dourado tiveram influências em suas devidas épocas, porque traçam uma narrativa 

crítica a partir de suas obras. Tal investigação se constrói a partir do desenvolvimento de uma 

pesquisa de base bibliográfica e sob a luz da abordagem qualitativa. Para subsidiar o estudo 

foram utilizados os seguintes referenciais: Candido, et al (1995), Dourado (2002), Bernardo 

(2006) Reguera (1916),  Araújo, (2015), dentre outros. 

 

Palavras-chave:  Dom quixote. Lucas Procópio. Representações Quixotescas. 
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RESUMÉN 

 

 

La presente monografía, intitulada “Um Quixote Mineiro: um estudo de Lucas Procópio de 

Autran Dourado, es fruto de una reflexión y análisis de la novela Don Quijote de la Mancha 

de la edición (2002), del escritor español Miguel de Cervantes y del romance Lucas 

Procópio(2002). El estudio está situado en el campo del análisis literario tiene como  objetivo 

demonstrar las representaciones quijotescas en el universo literario autraniano, a partir del 

personaje Lucas Procópio, del romance homónimo del escritor Autran Dourado, en la 

búsqueda de entender cuales son los puntos de encuentro entre ambos los textos, centrando en 

las representaciones presentes en las obras y cuales fueron sus ideales con los romances. Así 

tejiendo un estudio de la construcción del personaje Lucas Procópio a partir de los elementos 

quijotescos, tanto Cervantes como Autran Dourado tuvieron influencias en sus debidas 

épocas, porque tejen una narrativa crítica a partir de sus obras. El estudio se construye 

llevándose en cuenta la investigación de base bibliográfica, y a la luz del abordaje cualitativo. 

Para subsidiar el estudio fueron utilizados los siguientes referenciales: Candido, et al (1916), 

Dourado (2002), Bernardo (2006) Reguera (1916),  Araújo (2015), y otros. 

  

 

Palabras-claves: Don Quijote. Lucas Procópio. Representaciones Quijotescas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 10    

                                                                                                     

2 REFERENCIAL TEÓRICA.......................................................................................13 

 

5 CONTEXTO HISTÓRICO.........................................................................................17 

 

6 DOM QUIXOTE.........................................................................................................19                                                                                                                                                                                                       

6.1 O LUGAR DE DOM QUIXOTE NA LITERATURA ...........................................20               

6.2 DOM QUIXOTE E A LOUCURA PELA LEITURA...............................................21 

                                       

7 AUTRAN DOURADO: VIDA E OBRA....................................................................24 

7.1 LUCAS PROCÓPIO NO CONJUNTO DA OBRA DE AUTRAN DOURADO.....26   

 

8 RESULTADOS E DISCUSSÕES .............................................................................. 28                                                                            

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................33                                                                                

 

REFERÊNCIAS .............................................................................................................34                              

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

 Na presente monografia, busca-se demonstrar as representações e ressonâncias do 

romance Dom Quixote de Miguel de Cervantes, no universo ficcional do autor mineiro Autran 

Dourado. Por meio da análise de elementos quixotescos presentes no romance Lucas 

Procópio, publicado por Autran Dourado em (1984), verifica-se quais aspectos do romance 

autraniano mantêm um diálogo com a novela de Miguel de Cervantes, datada de (1605), a fim 

de refletir sobre os elementos que Autran Dourado retomou da novela de Cervantes para o seu 

romance. 

O estudo é fruto das aulas de Literatura Espanhola I, ministradas pelo Professor Dr. 

Patrício Barreiros, um dos pontos da ementa da disciplina é o estudo da obra Cervantina. Por 

meio desta disciplina conheci a obra de Miguel de Cervantes, a novela intitulada Dom 

Quixote de la Mancha. 

A obra autraniana foi apresentada pela Professora Ma. Andreia Araújo, que 

proporcionou um grupo de estudos na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), 

nomeado de “Estudos Autranianos”. Foi por meio das discussões do grupo de estudo que 

conheci o romance, o qual me fez recordar da novela quixotesca, assim surgindo o tema para 

esta monografia. Partindo deste pressuposto iniciei minha pesquisa em busca destas 

evidências e de tais representações. 

O estudo apresenta evidências de como o elemento quixotesco é trabalhado na obra de 

Autran Dourado, e como o escritor põe suas ideias de forma que os leitores encontrem 

características em seu romance. Nota-se que Autran Dourado dialoga profundamente com a 

obra clássica de Miguel de Cervantes; neste sentido, o presente estudo verifica quais são os 

sentidos da apropriação que o autor Autran Dourado faz da figura do Quixote, assim 

questionamos: Como se insere e funciona o elemento Quixotesco na ficção Autraniana e de 

que forma ele retomar a Dom Quixote na elaboração do personagem Lucas Procópio? 

 De início analisaremos alguns trechos da novela de Miguel de Cervantes Dom 

Quixote de la Mancha na edição de (2002) e do livro de Autran Dourado Lucas Procópiona 

edição de (2002). Buscamos demonstrar o diálogo que há entre a obra do escritor brasileiro 

Autran Dourado e do espanhol Miguel de Cervantes, evidenciando como Autran Dourado 

tece em seu romance Lucas Procópio aspectos da obra Cervantina.  

Miguel de Cervantes ao escrever seu livro Dom Quixote de La Mancha, faz uma 

crítica à sociedade do período medieval. O Autor por meio de Dom Quixote ridicularizava a 
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sociedade da época e as novelas de cavalarias, em que o personagem enlouqueceu a partir 

destas leituras, que para o autor algumas novelas não possuem valor intelectual ou são meras 

imitações. O capítulo onze do livro Dom Quixote: a letras e os caminhos, apresenta a 

seguinte definição para o nome do personagem da novela Cervantina (REGUERA, 2006):  

 

Dom Quixote o nome do personagem com este estranho Dom anteposto, 

impertinente para um fidalgo- evoca, ao mesmo tempo, o de alguns heróis de 

cavalaria ( (Lancelote) e o nome do fidalgo (Quij-), mas não deixa de ter 

também seu traço de zombaria através do sufixo depreciativo-ote, mais ainda 

porque o quijote era a peça de armadura que cobre a coxa. Sua localização 

geográfica é burlesca: frente aos lugares fabulosos ( reais ou imaginários) 

dos sobrenomes cavalheirescos (Gaula, Grécia, Hircânia, Trácia...), Dom 

Quixote é senhor de La Mancha, talvez  a zona mais árida e desértica da 

Península Ibérica, lugar no qual os cristãos novos eram abundantes e onde, 

portanto, a nobreza não era copiosa, circunstância com a qual  

provavelmente se brinca linguisticamente por meio do nome (Mancha, 

mácula), da mesma forma que em  La Pícara Justina, chamada “manchega” 

(REGUERA, 2006, p. 25). 

 

Atentamos para maneira da escolha do nome do personagem principal da novela, uma 

definição que parte do conceito de Reguera, se levarmos em consideração que já em seu nome 

é possível identificar uma característica da novela e de seu personagem apresentando. O 

personagem Dom Quixote fez tanto sucesso que a novela do autor Miguel de Cervantes foi 

traduzida para vários idiomas e influenciou tanto a sociedade espanhola que foi através dela 

que a língua espanhola ficou conhecida como a língua de Cervantes. 

 Percebemos desta forma a importância da novela de Dom Quixote para a literatura 

contemporânea, pois muitos escritores encontraram nela inspiração para sua escrita é o caso 

do escritor que é fruto de reflexão neste estudo, Autran Dourado. 

O escritor mineiro constrói um romance para manifestar suas inquietações, assim, a 

invenção ficcional das Minas de Autran Dourado irá perpassar o descompasso entre realidade 

e ficção, o que lhe confere um estado trágico e distingue este discurso do caráter épico e 

fabuloso. (SOUZA, 1996, p. 21). O escritor usa o personagem Lucas Procópio, ilusoriamente 

tentando reunir a literatura com a política, e desta maneira, salvar Minas Gerais através da 

poesia, citando poemas de Cláudio Manuel da Costa, nesse caso especificamente, o poema 

Villa Rica em vários momentos no romance. 

Para dar início a esta investigação se faz necessário reconhecer o significado do termo 

“quixotismo” baseado no livro As Verdades Quixotescas do autor Gustavo Bernardo (2006), e 

do dicionário Aurélio, cujo campo de significação está diretamente associado às desventuras 

vividas pelo personagem. 
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A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa e bibliográfica, de cunho 

comparativo, que tem o intuito de refletir sobre a apropriação do elemento quixotesco no 

universo ficcional de Autran Dourado, especificamente na obra Lucas Procópio, por meio do 

estudo da construção da personagem central. Terá como base a análise de alguns trechos do 

romance Lucas Procópio, e a leitura da obra Dom Quixote de la Mancha, entre outros textos 

que serviram como embasamento teórico. 

 Esta pesquisa é motivada pela necessidade de buscar percepções e entendimento sobre 

a relação entre as duas obras estudadas, abrindo espaço para a interpretação e a possibilidade 

de reescrita desses dois textos. De acordo com Raissa (2011), é uma pesquisa indutiva, isto é, 

o pesquisador desenvolve conceitos, ideias e entendimentos a partir de padrões encontrados 

nos dados, ao invés de coletar dados para comprovar teorias, hipóteses e modelos pré-

concebidos. 

         Para a fundamentação teórica, destaca-se a discussão do conceito do que é 

“personagem” de acordo com Candido, et al (1995) no livro A personagem de ficção. O 

romance Lucas Procópio de Autran Dourado (2002) que serviu de base para esta pesquisa, 

buscando também contribuições no livro As verdades Quixotescas, Ensaio sobre a filosofia de 

Dom Quixote de la Mancha, do autor Gustavo Bernardo, em sua edição julho de 2006. Ainda 

pude contar com um capítulo do livro de José Monteiro Reguera intitulado de Miguel de 

Cervantes e o Quixote: de como surge o romance. E o inusitado Cervantes de Saavedra 

(1916), com Ópera dos Mortos: uma Crítica no SMLG, (2015), de Andréia Araújo, com a 

tese da autora Marta Pérez Rodríguez intitulada de Miguel de Cervantes y Autran Dourado: 

Diálogo crítico entre poéticas, entre outros.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

A proposta desta monografia é propor uma reflexão sobre as representações de Dom 

Quixote no romance Lucas Procópio. Iniciarei uma reflexão a partir das definições do termo 

quixotesco, quixotismo e o conceito de como o personagem se constrói, e porquê Autran 

Dourado retoma a Dom Quixote. 

Na língua portuguesa a palavra “quixotesco” ganhou significados, como se vê, por 

exemplo, no dicionário Aurélio da Língua Portuguesa que apresenta a seguinte definição para 

o termo: quixotesco(ê) Adj. .1 Relativo a Dom. Quixote [quixotismo]. 2. Relativo a, ou 

próprio de quixote o que envolve quixotada. 3.  Ingênuo, romântico, sonhador. 4. Que se 

envolve em trapalhadas. Assim como se pode observar, o significado do dicionário é muito 

utilizado para classificar pessoas que tendem a ser levadas pela imaginação, ou são muito 

românticas. É importante lembrar que o escritor Gustavo Bernardo também apresenta 

definições para o termo.   

Gustavo Bernardo em seu livro Verdades Quixotescas (2007), apresenta o valor 

semântico que possui o termo quixotismo, que segundo ele traz consigo uma carga semântica 

negativa, a despeito da fama do personagem que o inspirou. O autor explica porque vários 

autores utilizam a obra de Miguel de Cervantes como base para a escrita de seus livros: 

 

[...] Identificamos nos com este ou aquele personagem porque a nossa 

própria identidade é muito frágil. Ora, exatamente por essa razão precisamos 

dos personagens de ficção para nos sentirmos reais. Nesse caso, nada nem 

mesmo Miguel de Cervantes, é mais real, tem mais força de realidade, do 

que Dom Quixote da Mancha. (BERNARDO, 2007, p. 17). 

 

          O autor faz uso do personagem e substitui os seus desejos pelas ações cometidas por ele 

para fundamentar o que é um personagem e como se constrói. Para isso, teremos as 

contribuições do livro Personagem de Ficção, do autor Antônio Cândido (1995), explicando 

como é construído o personagem, a partir de um modelo real e para que serve: 

 

Personagens construídas a partir de um modelo real, conhecido pelo escritor, 

que serve de eixo, ou ponto de partida. O trabalho criador desfigura o 

modelo, que todavia se pode identificar, - como é o caso de Tomás de 

Alencar n’ Os Maias, de Eça de Queirós, baseado no Bulhão pato, bem 

distante dele como complexo de personalidade, mas reconhecível ao ponto 

de ter dado lugar a uma violenta polêmica entre o modelo, ofendendo pela 
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caricatura, e o romancista, negando taticamente qualquer ligação entre 

ambos. (CANDIDO, 1995, p.71-72).  

 

Autran Dourado em seu romance Lucas Procópio utiliza bem esta ideia de 

personagem, inclusive problematizando esse termo, pois também o utiliza para idealizar 

inúmeras ações, em seu romance, que tem o mesmo título do personagem principal da obra 

mineira. De tal forma, o personagem acaba concretizando as ações dizendo versos e se 

vestindo de maneira antiga: 

 

Dizendo versos e se vestindo daquela maneira antiga, a roupa achada numa 

velha canastra, a seu modo fazia pregação cívica. Acreditava que neles se 

veria a mensagem das Minas redivivas. Começavam por rir dele, mas havia 

em Lucas Procópio tal unção punha ele tanta alma nos versos, que acabava 

por silenciá-los, muitas vezes os comovia (DOURADO, 2002, p.18). 

 

 

          Os escritores utilizam seus personagens como uma ferramenta para projetar e executar 

seus planos, fazendo uso destes, diante da sociedade, quebrando barreiras e fazendo uma 

crítica de costumes através de seus respectivos personagens. No primeiro caso, Dom Quixote 

que denuncia a sociedade da época através da figura de um louco, depois Lucas Procópio de 

Autran Dourado que também apresenta uma denúncia, fazendo uso da figura de um louco e 

recitando poemas de Villa Rica, de Cláudio Manuel da Costa: 

 

Tudo isso, se repetia sem cessar, para edificação e a levantamento das 

gentes, a ver se ressurgiam das cinzas a civilização perdida, as cidades 

mortas que, com a decadência da mineração, foram ficando pelos caminhos e 

descaminhos do ouro, quando os rios auríferos se recusavam a fornecer a 

mesma quantidade de ouro de antigamente, e as grupiaras e as minas 

cavadas no chão emudeceram, e se deu a diáspora mineira (DOURADO, 

2002, p. 19). 
 

 

O romance do escritor Autran Dourado (2002) evidencia esta tentativa de salvar as 

minas que Lucas Procópio tanto sonhava, sendo que a principal arma que o escritor usou foi o 

personagem Lucas Procópio. Pois o escritor acreditava que através das ações deste, pode-se 

revigorar as minas, assim faria ressurgir das cinzas a civilização perdida. Então o escritor dá 

vida própria ao personagem, caracterizando a partir das influências da novela quixotesca: 

 

Tudo assim pura especulação, a gente se cansava de discutir. Se perguntava 

de que mundo, de que fundo, de onde, de quando tinha saído aquela 

espaventosa figura de gente. A vestimenta, o chapéu e demais complementos 

constituíam a maior novidade. Um misto extravagante, roupa de salão e 

botas que verbalmente não combinavam. Todo casquilho, na cabeça um 
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chapéu de três bicos; calções delemisteamarelo, casaca azul- turquesa toda 

debruada de dourados; a camisa com folhos e punhos de renda; a cabeleira 

terminando amarrada no rabicho por um laço de fita. (DOURADO, 2002, 

p.15-16). 

 

A construção do personagem Lucas Procópio, inspirado em Dom Quixote, traz 

características explícitas da obra Cervantina, uma vez que o objetivo de Autran Dourado com 

o personagem Lucas Procópio era enaltecer Minas, para que as cidades que foram perdidas 

com a decadência da mineração voltassem a ressurgir. O personagem Lucas Procópio sai em 

busca de edificar suas ações, deixando claro que acreditava em Quixote e que não o 

enxergava como um louco, e afirma que o mesmo dizia coisas de muito juízo, e então 

resolveu tê-lo como modelo de conduta: 

 

Lucas Procópio se levantou, foi buscar na canastra o Dom Quixote [...] 

Encantado, Jerônimo viu um cavaleiro avançando contra um moinho de 

vento. Mas esse aí era maluco de investir contra pás do moinho, disse. Lucas 

Procópio falou então que o cavaleiro não era tão maluco como quis fazer 

crer o escriba. Igualzinho a Nhonhô, pensou Jerônimo. O biógrafo de 

Quijano fica o tempo todo mostrando à gente que Quijano não diz coisa com 

coisa, só matéria de desmiolado, disse Lucas Procópio. Eu achei o contrário, 

lendo o livro. O cavaleiro da fé era um homem de muito siso, dizia coisas de 

alto juízo (DOURADO, 2002, p. 50). 

 

A obra Autraniana apresenta sem dúvidas as características das representações de 

Quixote, deixando claro que o personagem Lucas Procópio não só leu a novela Dom Quixote 

de la Mancha como também o têm como modelo em sua jornada, na tentativa da reconstrução 

das Minas dos tempos áureos. Assim outros autores comentam sobre essas influências do 

Dom Quixote como explica Reguera (2006): 

 

A obra que, com o tempo chegou a ser considerada  o primeiro romance ou 

pelo menos, como seu germe ( por trás disso está a ideia de Ortega y Gasset 

de que “ toda novela lleva dentro, como una íntima filigrana, el Quijote, de 

la misma manera que todo poema épico lleva como el fruto el hueso, la 

Iliada’’), não deixa de ser, em primeiro lugar uma paródia dos livros de 

cavalaria, com o objetivo explícito de”poner em aborrecimiento de los 

hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías’’ 

[...]. Ao longo da obra se estabelece um diálogo constante enriquecido com 

os livros de cavalaria, gênero que Cervantes conhecia muito bem, tanto na 

teoria como na prática (REGUERA, 2006, p. 24). 

 

Segundo Reguera (2006), Autran Dourado retoma a Cervantes em seu romance, pois 

um dos grandes valores está no fato de que com Quixote inaugura o primeiro romance, 
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deixando grandes valores, pois a partir do romance Quixotesco surge elementos e técnicas 

para os romancistas: 

Um dos grandes valores, talvez o primeiro e principal, desta obra Cervantina 

reside no fato de que, com o Quixote, se inaugura o romance. Com ele 

Cervantes antecipa elementos, técnicas, recursos que depois os romancistas 

mais próximos a nós repetirão até a sociedade: desde Galdos até Flaubert, 

passando por Sterne, Faulkner, Proust, Camus, Kafka... Até o ponto em que 

se chegou a dizer que toda prosa de ficción es uma variación del Quijote’’ 

(REGUERA, 2006, p. 35). 

 

Autran Dourado tornou-se um escritor reconhecido internacionalmente por suas obras 

maravilhosas, e contribuiu muito para a literatura dando continuidade a sua poética através do 

diálogo com outras obras, como é o caso do Lucas Procópio que dialoga com a obra de 

Miguel de Cervantes. A esse respeito Rodríguez (2012) afirma o seguinte: 

 

Entender la formación en la vida de un escritor tan prolijo como en el caso 

de Autran Dourado ha de pasar también, de manera casi inevitable por 

revisar las diversas fases en su arte poética va creciendo, expandiéndose y 

dialogando con otras producciones (RODRÍGUEZ, 2012, p. 29). 

 

A autora Rodríguez (2012) em sua tese afirma que o escritor Autran Dourado mantém 

um diálogo com a obra de Miguel de Cervantes, tanto de maneira implícita quanto explícita, 

mas também afirma que o escritor tem uma grande bagagem quanto as suas referências: 

 

Como se puede percibir, dado el conjunto de esta poética douradiana tan 

extensa, se produce un incipiente y creciente diálogo, explícito e implícito, 

entre a producción de Autran Dourado y el ´´quijotismo´´ o ´´cervantismo,´´ 

puesto que no se limita el conocimiento que el escritor minero posee tan solo 

al  Quijote sino que es mucho más amplio, como lo demuestran sus 

referencias preeminentes al escritor español, a sus técnicas y a otras de sus 

obras, que aparecen diseminadas por sus composiciones (RODRÍGUEZ, 

2012, p. 44). 

 

A autora afirma ainda que não há só marcas do Quixotismo mas também há 

influências do cervantismo, e que as características estão presentes tanto de maneira implícita 

quanto explícita. 

Já a escritora Andreia Araújo em seu livro Ópera Dos Mortos Fortuna crítica no 

SLMG comenta o romance de Autran Dourado, e destaca esse personagem que aparece 

vivendo do passado estendendo-se até o tempo presente, afirmando que são características 

notórias do romance de Autran Dourado. No plano do enredo, sua personagem central 

também é deslocada do passado e enlouquece (ARAÚJO, 2015). 
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O autor Autran Dourado em uma entrevista ao segundo Encontro com escritores 

Mineiros no livro que tem como organizadora a escritora Eneida Maria de Souza (1996) fala 

um pouco de suas obras e da realidade no processo de escrita em relação à literatura e a Minas 

Gerais. 

 

Porque a realidade literária é cópia, não é?  A realidade da literatura (vamos 

teorizar um pouco) é a realidade da literatura e não dáinconsciente realidade 

existente. A minha escrita não é o real da vida mineira, mas, vamos dizer, da 

literatura mineira. Quem escreve ver através de outros livros, busca se 

igualar a eles. Procura no seu trabalho textual parodiar, no sentido mais alto 

da palavra, outros livros (DOURADO, apud SOUZA, 1996, p. 43).  

 

Autran Dourado busca entender as essências da realidade mineira, da mentalidade dos 

povos que, apesar de passar por mudanças econômicas e políticas, continua paradoxalmente 

sendo Minas contraditória, Minas conservadora. Por fim, os escritores constroem os 

personagens para manifestar suas inquietações em relação a vida humana relacionadas a 

questões sociais, fazendo uso das personagens, para fazer suas críticas a sociedade da época. 
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5     CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 

Autran Dourado baseia-se em suas leituras e na obra de Miguel de Cervantes, nos 

fatos históricos, sociais e políticos para mostrar, de modo crítico a História de Minas 

Gerais. Em 1605 Cervantes escreveu Dom Quixote de La Mancha, e justamente neste 

período predominava o Barroco, considerado como o estilo correspondente a Contra-

Reforma. Cervantes satiriza o estilo literário da época, século XVI, o dito “século de 

ouro”, mas é importante também considerar que neste período ainda era muito comum a 

circulação dos livros de cavalaria. As novelas de cavalaria surgiram através da evolução 

das poesias no período medieval, fato que aparece de maneira profundamente reelaborada 

o que evidencia na novela Quixotesca. 

O barroco foi o período da Literatura Brasileira que se iniciou nos anos 1600; as 

primeiras marcas desse período foram encontradas nas artes plásticas, depois na literatura 

no teatro e na música. Teve seu boom após a reforma religiosa VI, quando a Igreja 

Católica havia perdido muito espaço e poder. Mesmo assim, os católicos continuavam 

influenciando muito o cenário político, econômico e religioso na Europa. 

O barroco brasileiro foi diretamente influenciado pelo barroco português, porém, 

com o tempo, foi assumindo características próprias. A grande produção artística barroca 

no Brasil ocorreu em Minas Gerais, no chamado século do ouro (século XVIII).  

Segundo Coutinho (1994) as manifestações da literatura barroca concentraram-se 

no campo da prosa, das histórias narrativas e dos sermões. Acredito que este é um dos 

motivos que justificar o porquê Lucas Procópio tentava salvar Minas fazendo uso da 

prosa, pois era um dos tipos de manifestações  que se usava na época. 
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6 DOM QUIXOTE   

 

 

Foi no ano de 1605 que Miguel de Cervantes resolveu nos presentear com esta 

obra inédita digna de todo respeito e toda admiração, intitulada de Dom Quixote de La 

Mancha. O romance é composto por duas partes e escrito em momentos totalmente 

diferentes, só após dez anos da publicação da primeira parte o escritor Cervantes resolveu 

escrever a segunda e em seguida finalizar sua obra, matando seu próprio personagem, fato 

que se tornou digno de toda atenção nas últimas décadas (CERVANTES, 1956). 

A publicação do Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha foi em Madri, e 

com esta publicação todos os livros de cavalaria escritos até o momento da publicação 

sofreram um grande golpe, pois esse livro tornou-se o verdadeiro fundador da literatura 

espanhola. Cervantes narra a saga de um nobre que sonhava com aventuras incríveis de 

cavalaria. Um belo dia depois de tanto ler literaturas, Quixote abandonou sua sobrinha, a 

governanta, e todos que estavam em sua casa, e resolveu sair em busca de aventuras. 

Mudando radicalmente a sua vida, por meio de uma liberdade radical, sua personagem a 

qual ele mesmo protagonizou, montou em um cavalo que o nomeou de Rocinante, pegou 

uma armadura que foi de seu bisavô e saiu em busca de aventuras. Mas Dom Quixote não 

foi sozinho levou com ele seu vizinho o qual no romance é nomeado de Sancho Pança, 

também conhecido como seu fiel escudeiro como veremos em Cervantes (2002): 

 

Neste meio tempo, solicitou Dom Quixote a um lavrador seu vizinho, 

homem de bem (se tal título pode dar a um pobre), e de pouco sal na 

moleira; tanto em suma lhe disse, tanto lhe martelou, que o pobre rústico 

se determinou em sair com ele, servindo-lhe de escudeiro. Dizia-lhe 

entre outras cousas Dom Quixote que se pudesse a acompanhá-lo de boa 

vontade, porque bem podia dar o caso que do pé para a mão ganhasse 

uma ilha, e o deixasse por governador dela. Com essas promessas e 

outras quejadas, Sancho Pança, que assim se chamava o lavrador, 

deixou a mulher e filhos e se assoldadou por escudeiro (CERVANTES, 

2002, p. 57). 
 

Dom Quixote era um fidalgo, não era uma pessoa pobre, o dicionário online 

apresenta o seguinte significado para o termo fidalgo. Fidalgo é um membro da 

nobreza ou alguém com gestos nobres. A palavra surgiu da contração da expressão "filho 

d'algo", utilizada na região de Portugal e Espanha na época das cortes. 
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Cervantes apresenta em seu enredo personagens simples, é o caso de Sancho 

Pança, Dulcinéia de Toboso, o padre, dentre outros personagens. Como descreve a citação 

acima Quixote é um idealista sonhador que traz muitas fantasias, ao contrário de Sancho 

Pança que de início aparentava manter os pés no chão até porque sua realidade era 

diferente da de Dom Quixote. Mas após o cavaleiro da triste figura oferecer uma ilha a 

qual Sancho seria o governador este resolveu acompanhar seu vizinho nesta aventura e 

torna-se seu fiel escudeiro, desta maneira dando espaço para os delírios de Dom Quixote.  

 

 

6.1 O LUGAR DE DOM QUIXOTE NA LITERATURA  

 

 

A novela de cavalaria do autor Miguel de Cervantes é um marco na literatura 

contemporânea. Conhecer esta obra é de fundamental importância não só para os 

estudantes da área de literatura, mas para todos que desejam conhecer um pouco mais da 

história e também para ter o conhecimento que várias obras escritas não só no Brasil, mas 

a nível mundial possuem influências da obra de Miguel de Cervantes. 

Miguel de Cervantes Saavedra foi romancista, dramaturgo e poeta 

castelhano. A sua obra-prima, Dom Quixote, muitas vezes considerado o 

primeiro romance moderno, é um clássico da literatura ocidental e é 

regularmente considerado um dos melhores romance já escritos, o seu 

trabalho é considerado um dos mais importantes em toda literatura e sua 

influência sobre a língua castelhana e tão grande que o castelhano é 

chamado frequentemente de lalengua de Cervantes. Nasceu em 29 de 

setembro de 1547 em Alcalá de Henares, Espanha, faleceu em 1616, 

Madri Espanha (CERVANTES,PRÓLOGO,1605).  

 

            A citação foi extraída do prólogo de Cervantes, a qual apresenta a importância da 

escrita de Cervantes no meio literário. E também a importância na escrita de alguns 

autores da contemporaneidade, assim como, para os romances, pois a escrita Cervantina 

foi considerada a pioneira, acredita-se que foi a partir da novela de dom Quixote que 

surgiram os primeiros romances. 

Observamos claramente a importância desta obra, na sociedade contemporânea 

através de várias obras, chegando ao cinema, aos quadrinhos às animações e à televisão, 

dentre estas, recentemente foi utilizado as influências da novela quixotesca, de Dom 
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Quixote na novela das nove intitulada Velho Chico, uma telenovela brasileira produzida 

pela Rede Globo, que foi exibida entre 14 de março a 30 de setembro de 2016, com 172 

capítulos, criada por Benedito Ruy Barbosa e Edmara Barbosa,  escrita por Ruy Barbosa e 

Bruno Luperi, com a colaboração de Luis Alberto de Abreu; direção de Carlos 

Araújo, Gustavo Fernandez, Antônio Karnewale, PhilipeBarcinski e Luiz Fernando 

Carvalho, também diretor artístico. 

Esta novela finalizou com um capítulo muito relevante a qual o autor Antônio 

Fagundes faz um homenagem a nosso grande mestre Miguel de Cervantes encenando o 

último capítulo da novela com a cena, mais conhecida do livro Dom Quixote de La 

mancha a famosa cena do moinho de vento. 

 

À beira da loucura, Afrânio (Antônio Fagundes) se atira no rio São 

Francisco em busca do filho Martin (Lee Taylor). Desesperado, começa 

a ter alucinações. Despido da polêmica peruca que o acompanhou 

durante quase toda tele novela Velho Chico, em uma sequência 

claramente quixotesca, o coronel trava uma batalha com o personagem 

de si mesmo, o Saruê, e termina lutando contra um gerador eólico, tal 

qual o moinho de vento de Dom Quixote no clássico de Miguel de 

Cervantes. (SCIRE,2006, online). 

 

 

              Através da descrição desta cena percebemos a importância da escrita Cervantina, 

pois não se manifesta apenas na literatura, já que estas manifestações também influenciam 

outras artes. Assim demonstrando sua importância na contemporaneidade e como apesar 

de tanto tempo de escrita o personagem se mantém imortalizado, pois tem sido muito 

utilizado nos últimos tempos em várias artes. 

 

 

6.2 DOM QUIXOTE E A LOUCURA PELA LEITURA 

 

Quixote é considerado um louco, em seu tempo por atitudes vistas sem 

importância para a sociedade, muitas vezes enxergando em suas atitudes apenas 

palhaçadas, pois há vários momentos na obra que a presença de Quixote arranca risos, 

muitos querendo ter sua presença nos locais como se fosse a diversão. As características 

da loucura de Quixote estavam presentes desde suas vestes até a maneira de se comportar. 

A loucura de Quixote foi um dos temas mais discutidos em meio à crítica 
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Cervantina, com temas voltados para diversas áreas de conhecimento, houve estudiosos 

com varias temas dentre estes, a quem apontou que a loucura de Quixote está relacionada 

com a culinária. 

 

La locura de Don Quixote ha sido, quizá, el tema más ampliamente 

tratado dentro de la crítica Cervantina; sobre la locura del héroe 

manchego si han escrito sobre las interpretaciones más diversas:  desde 

la que pretende que don Quijote no está loco, sino que finge estarlo, 

hasta la explicación culinaria (GONZÁLVEZ, 2005). 

 

 

Iremos tratar desta loucura de acordo com Gonzálves Isabel (2005) que afirma em 

seu texto que o motivo da loucura é causado por dormir pouco e ler muitos livros de 

cavalaria, e ainda acrescenta que o primeiro ataque de loucura é um desejo “este primer 

ataque de loucura, aparece um deseo activo de imitar el ejemplo de héroes el mundo real”. 

A autora apresenta alguns motivos para a loucura do cavaleiro Dom Quixote, e afirma que 

a loucura do quixote não apresenta sempre as mesmas características. 

Izábel Gonzálvez (2005) apresenta três motivos para a loucura de Dom Quixote, 

sendo que duas destas características desta loucura ocorrem na primeira parte do livro e a 

terceira loucura ocorre na segunda, a mesma descreve essas características da loucura 

através das saídas do personagem: 

 

En la primera salida (1,1-5), Don Quijote desfigura la realidad que se le 

ofrece a los ojos (locura deformada de la realidad), acomodándose a las 

fantasías que ha leído en los libros de caballerías. La segunda salida 

(1,7-52),don Quijote ya no se halla solo, sino en compañía de Sancho, 

los que nos permite poder calar más honradamente en su pensamiento, a 

través de los numerosos diálogos que sustenta las conversaciones de 

amo e criado. En la tercera salida corresponde a la segunda parte o 

continuación de 1615, don Quijote no es engañado por sus sentidos sino 

por los que recirculan: Sancho […]. El ingenio de los que rodean a don 

Quijote transforma el ambiente engañosamente en un mundo 

caballeresco y fantástico (GONZÁlVEZ, 2005, p.165-167). 

A presenta  

 

A autora apresenta possíveis características e motivos para a loucura de Dom Quixote 

e evidencia através de trechos da novela os momentos de sua loucura, promovida pela leitura. 

E deixa claro que essa loucura não se dá em um só momento, mas em vários, inclusive a 

mesma sinaliza momentos da loucura quixotesca na segunda parte da novela. 
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O elemento Quixotesco é a característica que marca o personagem Dom Quixote de 

Miguel de Cervantes, o personagem sonhador, idealista, e a loucura são elementos que dão 

vida e caracteriza a este personagem. Dom Quixote de la Mancha foi tão importante que além 

de ter deixado marcas e influências, gerou o termo quixotesco, esse termo não ganhou lugar 

apenas nas influências e representações de personagens, adentrando outros campos das artes e 

das ciências humanas. O termo utilizado para mesclar realidade com fantasia, ou seja, a ficção 

com a fantasia, ganhou seu lugar no dicionário, Ingênuo, romântico, sonhador. 
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7 AUTRAN DOURADO: VIDA E OBRA 

 

 

 O escritor Waldemiro Freitas Autran Dourado nasceu em Minas Gerais no dia 18 de 

Janeiro de 1926, na cidade de Patos localizada em Minas Gerais, filho de juiz, tinha cinco 

irmãos. No ano de 1930 ocorreu um episódio marcante na vida de Autran, com apenas quatro 

anos de idade, seu pai foi preso na revolução de 30. Dez anos depois, Autran é matriculado no 

colégio Paraisense, de leigos, em São Sebastião do Paraíso como relata no livro de  Dourado 

(2002). 

 O escritor morou em várias cidades dentre elas Belo Horizonte, cidade que iniciou seu 

estudo no curso de Direito, trabalhou como relojoeiro dos 14 aos 18 anos; corretor de textos, 

dos 20 aos 30, e dos 32 aos 40 tornou-se tratador de pássaro, foi jornalista e taquígrafo da 

Assembleia Legislativa. Autran Dourado atuou de diferentes maneiras, como advogado, 

escritor, jornalista, mas acredito que foi como escritor que Autran Dourado ficou conhecido, 

pois suas obras foram traduzidas em vários idiomas e ganhou vários prêmios, dentre estes 

estão; o Prêmio Camões, o Prêmio Machado de Assis, o Prêmio Jabuti, entre outros. O 

romance Ópera dos Mortos foi escolhido pela UNESCO¹ para integrar a Coleção de Obras 

Representativas da Literatura Universal (Souza, 1996). 

Segundo Souza (1996) o escritor teve como marco inicial em sua carreira a novela 

Teia, datada de 1947, nesse mesmo ano escreveu o conto Assobio para a revista Nenhum, 

participou do segundo Congresso Brasileiro dos Escritores, realizado no Instituto de Educação 

em Belo Horizonte, também conheceu o escritor Graciliano Ramos e se desligou do partido 

comunista. Casou-se com Maria Lúcia Campos Christo e teve quatro filhos: Inês, Ofélia, 

Henrique e Lúcio, e faleceu em 2012 aos 86 anos. 

Escreveu mais de 22 livros entre romances, novelas, contos e ensaios, assim ocupando 

um lugar importante na história da Literatura Brasileira. O escritor enfatiza o cenário de 

Minas Gerais, sendo uma característica marcante em todas as suas obras, já que é possível 

observar que ele faz menção explicitamente ou implicitamente, mostrando em seus contos e 

novelas o imenso conhecimento e o amor que possui por Minas, como nos revela Souza 

(1996): 

 

O escritor revela-se ainda profundo conhecedor dos anais da história 

mineira, dos mitos tragédias e lendas da cultura ocidental, que, 

materialmente, aproveita na confecção de seus livros. O traço de oralidade 
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de sua escrita deve-se à apropriação dos mitos arcaicos e da tradição das 

lendas passada de boca em boca. Ditados populares romances de folhetim, o 

latim arrevesado e versos repetidos de cor contribuir para a configuração da 

imagem linguística e literária de Minas Gerais (SOUZA, 1996, p.14). 

 

Em um depoimento do autor Autran Dourado, para o Encontro de escritores mineiros, 

revela que foi difícil saber quando de fato despertou para a literatura, a qual foi seu ofício e 

sua paixão até em seus últimos dias de vida. Iniciou seu ofício como narrador antes mesmo de 

concluir o curso primário, pois em sua casa havia uma empregada a qual não sabia ler, e ao 

deparar com livros da segunda guerra todos bem ilustrados pedia a Autran que lesse para ela. 

A partir dessas leituras foram surgindo seus primeiros romances, o autor percebeu seu 

poder de imaginação e criação e com ajuda de sua professora particular, Avelina Martins 

Cunha, que lhe deu para ler o romance de Eurico, o presbítero e assim começou a surgir suas 

primeiras escritas, e algumas histórias. 

 

Daí em diante, não sei precisar quando foi que comecei a escrever umas 

historinhas que não era exercício de escola. Aos dezesseis anos escrevi um 

conto que foi premiado num concurso da revista Alterosa, e daí fui indo, fui 

indo, fui fazendo a minha literatura com afinco. E aos dezessete anos um 

livro de contos pronto, com um título horrível de tristeza (SOUZA,1996, p. 

28).  

 

O universo literário do autor Autran Dourado se iniciou desde muito cedo, como foi 

dito acima ainda no primário quando começou a fazer leituras para a empregada que 

trabalhava em sua casa, assim surgindo as primeiras historinhas até os grandes romances. 

Desde então o autor escreveu e publicou várias obras e ganhou muitos prêmios por suas 

escritas, no entanto, este estudo será desenvolvido a partir de um grande romance do escritor 

mineiro embora todos são de grande valor, o romance Lucas Procópio o qual é digno de toda 

atenção. 

Autran Dourado cria este personagem inspirado nas várias leituras, pois este tinha uma 

biblioteca que a autora Rodriguez (2012) a nomeia de biblioteca Cervantina de Autran 

Dourado. Embora o escritor tenha muitas leituras de grandes autores, Cervantes foi o livro de 

cabaceira na criação do romance Lucas Procópio (1895),mas as influências Cervantinas vai 

muito além deste romance Lucas Procópio é o exemplo de O cavalheiro de Antigamente 

(1992), dentre outros. 
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No ano de 1952 Autran Dourado publicou a novela Tempo de Amar. Com esta obra o 

escritor ganhou o prêmio cidade de Belo Horizonte, o que chama atenção para esta obra é que 

também apresenta marcas quixotescas. Autora Rodriguez (2012), afirma que essa novela foi o 

marco inicial da literatura Cervantina nas produções de Autran Dourado sobre tudo delquijote 

de las novelas ejemplares. Assim possibilitando afirma que o autor desde muito tempo traz as 

representações, as marcas das obras cervantinas para as suas produções. 

O romance Lucas Procópio faz parte da Trilogia do Brasil Arcaico composta por três 

romances além de Lucas Procópio, Ópera dos Mortos e Um cavalheiro de Antigamente.    

Incluída na seleção de obras representativas da UNESCO, será privilegiada, a narrativa que 

ocorreu em Minas Gerais, a Minas ficcional idealizada pelo escritor. Será abordado no 

subtópico seguinte intitulado Lucas Procópio no conjunto da obra de Autran Dourado. 

 

 

7.1 LUCAS PROCÓPIO NO CONJUNTO DAOBRA DE AUTRAN DOURADO 

 

 

Lucas Procópio Honório Cota é o personagem principal do romance que será abordado 

nesta monografia, mas também é personagem de outro livro do escritor Autran Dourado. O 

escritor mineiro constrói um romance para manifesta suas inquietações em relação ao estado 

que se encontrava Minas Gerais e sonhava assim como (Quixote), em revigorar, através do 

seu personagem Lucas Procópio, acreditava que a partir das ações deste personagem Minas a 

qual estava em um momento de decadência pudesse renascer. 

Eu sou Lucas Procópio Honório Cota, você me conhece, um homem que a si 

mesmo impôs uma altíssima missão, redimir pela poesia e o exemplo o 

brilho de antigamente, o que poderia ter sido mais duradouramente e não foi. 

A volta da idade áurea com que sonham todos os povo e nações 

(DOURADO, 2002, p.43). 

 

 Lucas Procópio é um louco manso, cavaleiro que sai pelas ruas de Minas Gerais, em seu 

cavalo de nome Ruão, acompanhado de dois capachos um branco e um negro. Sua missão era 
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inspirar pessoas na reconstrução da minas dos tempo áureos. Então eles saem pelo sertão em 

busca de revigorar Minas recitando poemas de Cláudio Manuel os poemas Vila Ricca.  

O escritor Dourado inicia seu romance intitulando sua obra com o nome do 

personagem principal Lucas Procópio. Lucas foi coronel e depois de ler vários livros até tarde 

da noite, ficou cheio de ideias para revigorar Minas Gerais, muitas pessoas pensavam que ele 

era um louco, se vestia de maneira bem antiga e sai pelas ruas dizendo versos, como podemos 

observar no trecho abaixo o momento que o personagem é apresentado. 

O estúrdio cavaleiro se chamava Lucas Procópio Honório Cota [...] dizendo 

versos e se vestindo daquela maneira antiga, a roupa achada numa velha 

canastra, a seu modo fazia pregação cívica. Acreditava que neles se veria a 

mensagem das Minas rediviva (DOURADO, 2002, p.17-18).  

 

 

O personagem se caracteriza com vestes bem antigas e com ele levava uma grande 

idealização, sonhava em salvar Minas Gerais. O romance apresenta as aventuras vivenciadas 

por Lucas Procópio e seus companheiros nos sertões de Minas Gerais assim como o romance 

de Dom  Quixote o romance Lucas Procópio também é dividido em duas partes. O romance 

Lucas Procópio nomear a primeira parte do livro de pessoa e a segunda persona, sendo que 

este é um aspecto diferente de dom Quixote, pois o autor escreve o livro no mesmo momento 

o que diferencia de Cervantes que só compôs a segunda parte de sua obra dez anos depois. 

 

. 
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8 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Discutiremos a partir de considerações encontradas nas duas obras: Dom Quixote de la 

mancha e Lucas Procópio. Assim sinalizando aspectos através de trechos que traz a 

representatividade que se faz presente em ambas às obras, não necessariamente respeitando 

uma cronologia dos acontecimentos nem analisando todo o conteúdo presente nas obras 

estudadas, mas apresentando através das várias evidências a intertextualidade que se faz 

presente no romance Lucas Procópio que também se encontra em Dom Quixote. 

A primeira destas observações se faz no título das obras Dom Quixote de La mancha e 

Lucas Procópio tanto a novela quanto o romance apresenta como título dos livros o nome do 

personagem principal. Mas as evidências não acabam por aí, logo em seguida apresento o 

motivo da loucura dos cavaleiros citados nos títulos das obras, da novela bem como do 

romance.  

 

Primeiro temos Dom Quixote de La mancha 

também conhecido como cavaleiro da triste 

figura, sendo o motivo de sua loucura o 

excesso de leituras.“Em suma, tanto naquelas 

leituras se enfrascou, que passava as noites 

de claro em claro e os dias de escuro em 

escuro, e assim de pouco dormir e de muito 

ler, se lhe secou o cérebro, de maneira que 

chegou a perder o juízo” (Cervantes, 2002, p. 

32). O que transtornou sua mente foram as 

leituras dos vários livros,de cavalaria.  

 

O cavaleiro o Lucas Procópio em seu próprio 

romance, Dr. Minervino narra o motivo de 

sua loucura, e o mesmo faz uma comparação 

com dom Quixote.  

 

No caso de Lucas Procópio, o que lhe transtornou 

o juízo não foram os livros de cavalaria, mas os 

de poesia da fase gloriosa das artes nas Minas 

Gerais. De tanto ler, tão memorioso ele era, 

acabou por saber de cor poemas e mais poemas 

dos tempos de nosso País natal, as fabulosas 

Minas Gerais (DOURADO AUTRAN, 2002, 

p.18). 

 

 

 

O Dr. Minervino quando relata o motivo da loucura de Lucas, faz uma comparação 

com Quixote quando diz, que o que lhe transtornou o juízo não foram os livros de cavalaria. 

Assim já apresentando que o texto faz uma intertextualidade com a obra de Cervantes e o 

motivo da loucura de Lucas também foi o excesso de leituras, embora diga que o motivo da 

loucura de Quixote foram os livros de cavalaria faz-se necessário ressaltar que quixote fazia 
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leituras de poesias. Outro momento é a maneira como os personagens estão caracterizados, 

também chama atenção, pois em ambas as obras eles se vestem de maneira estranha. 

 

Dr, Minervino no romance Lucas 

Procópio descreve agente aqui sabia o seu 

tanto de História. Nunca porém se vira cara, 

vestimenta, cavalo, arreio, armas iguais, tudo 

antigório” (DOURADO,2002). O cavalo 

daquela figuração de gente antiga, mais uma 

vez nos remete ao dom quixote, as vestes as 

armas e maneira de Lucas Procópio agir faz 

alusão ao Quixote. 

 

A primeira coisa que fez foi limpar 

umas armas que tinham sido dos seus bisavôs 

[...] posto em seu cavalo nome tanto a 

contento (CERVANTES, 2002, p.33). 

 

 

 

O episódio da igreja também é outro 

momento que assemelha bastante. 

“parece- me senhor, que seria acertado 

refugiarmos-nos em alguma igreja, porque a 

vista do estado em que puseste, aquele 

inimigo, não admirará que chegando a coisa 

ao conhecimento da satã irmandade nos 

mande prender” (CERVENTES, 2002, p. 

68). 

Já em Lucas Procópio essa cena 

ocorre, da seguinte forma “Lucas Procópio 

tendo ao lado seu escudeiro Jerônimo, foi se 

dirigindo para a igreja deslavada, suja o 

antigo brilho esmaecido[...]Desesperado o 

padre Olegário foi pedir providência ao juiz 

(DOURADO, 2012, p.21-22). As duas cenas 

em ambos os livros as autoridade são 

mencionadas. 

 

 

Dom Quixote idealizava sua amada 

Dulcinéia de toboso, como uma mulher pura, 

“Sua qualidade há de ser, pelo menos 

princesa (CERVANTES, 2002, p. 82). É 

sabido que Dulcinia apresentava sua 

realidade, totalmente diferente da que 

quixote imaginava. 

Procópio tinha Ismênia que ao contrário de 

Dulcinéia está, queria que Lucas estivesse 

como sua dama, e seu desejo se realizou, 

“Lucas já tinha tudo preparado para o rapto 

da sua bem-amada Ismênia (DOURADO, 

2002, p. 70). 
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Sinalizamos para os escudeiros dos 

personagens, Quixote tinha Sancho Pança 

“Sancho Pança, o lavrador deixou mulher e 

filhos e se assoldadou por escudeiro do 

fidalgo” (CERVANTES, 2002, p. 57). 

SanchoPança  além de seu vizinho era seu 

fiel escudeiro. 

 Lucas tinha além de seu capacho, um 

escravo alforriado, o romance deixa claro 

além de ser escravo alforriado, Jerônimo era 

seu escudeiro. E Lucas Procópio, tendo ao 

lado o seu fiel escudeiro Jerônimo 

(DOURADO, 2002, p. 21). 

 

O personagem Lucas Procópio várias vezes faz menção a novela quixotesca e além do 

mais deixa claro que a criação do seu romance foi para revigorar a Minas gerais, as minas de 

antigamente, o autor assim como Quixote faz sua crítica a sociedade da época, vejamos o que 

a autora (Rodriguez 2012) relata sobre a diálogo de Quixote em Lucas Procópio;  

 

 

AutranDourado es uno de los pocos escritores brasileños que, además de 

dialogar directamente y de modo explícito con Don Quijote, también 

establecer nexos más que casuales con la escritura Cervantina, es decir, 

muchas de las cuestiones volcadas hacia la poética inmersa en la obra de 

Cervantes, además de con su complejidad discursiva: humor, ironía, 

personajes, de ideas fijas, recurrencia la locura entrelazada con la razón 

(RODRÍGUEZ, 2012, p. 176). 

 

 

A autora confirma que há diálogo, e as representações de Dom Quixote em Lucas 

Procópio são explícitas, tanto no personagem, como nas ações, e principalmente em sua 

escrita.  

 

Dom Quixote cita as leituras e cita 

nomes de alguns autores a exemplo  de 

“Amadis de Gaula,Cid Rui Díaz, Dom 

Galaor” (CERVANTES, 2002, p. 32). 

 

Vejam as leituras que dr.Minervino apresenta 

depois que apresenta Alonso Quijano, e 

Lucas Procópio, ele fala de todos os outros 

cavaleiros como “Amdiz de Gaula, Rui Díaz, 

Dom Galaor” (DOURADO, 2002, p. 18) 

 

   O escritor deixa claro que o motivo da loucura de Lucas Procópio foi a leitura de 

livros de poesia do poema Vila Rica, mas neste momento que ele cita todos esses autores 

percebe-se que apesar de sua loucura está associada ao livro de poesia ele tinha conhecimento 

de vários outros romance. 
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Desta maneira fica evidenciado que a novela Cervantina tem sim uma grande 

influência sobre o romance, não apenas com características do personagem, mas também em 

outros pontos como o diálogo que há entre as obras, bem como marcas da novela de 

Cervantes que penetra em todo o enredo do romance desde do surgimento do romance até os 

motivos que levou o escritor Autran Dourado se baseia em Dom Quixote para a produção do 

seu romance Lucas Procópio. 

Ainda  se faz necessário sinalizar a condição 

social dos personagens, Dom quixote era 

“um fidalgo” (CERVANTES, 2002, p. 31). 

Que possuía bens inclusive terras. 

Lucas Procópio era herdeiro de muitas terras 

inclusive a fazenda do Capão (DOURADO, 

2002, p. 11). 

 

 

Um outro ponto que se assemelha é o motivo 

pelo qual os escudeiros seguem seus amos 

em Dom Quixote, Sancho Pança sonha em 

ser governado de uma ilha “e com muita 

ânsia de se ver já governador da ilha que seu  

amo havia 

prometido”(CERVANTES,2002,p.58). 

Jerônimo queria um quilombo “Jerônimo foi 

catar água para saciar a sede do seu antigo 

dono, a quem continuava servindo até 

encontrar um quilombo” (DOURADO, 2002, 

p. 25). Os motivos dos escudeiros se 

assemelham muito, querem ser governador. 

 

Tanto Dom Quixote como Lucas Procópio apresentam em sua loucura intervalos de 

lucidez, “agora em seu perfeito juízo, Lucas Procópio disse então não sou eu sozinho a sonhar 

com a grandeza da minha pátria mineira, tudo que foi áureo um dia, pode voltar (DOURADO, 

2002, p. 61). 

O romance que apresenta características e marcas do Quixote finalizar a primeira parte 

do livro que estádividido em duas partes assim como Dom Quixote de la Mancha: a primeira, 

intitulada Pessoa, a segunda, Persona. A primeira parte termina com a morte de Lucas 

Procópio, assassinado, deixando evidenciado que foi por Pedro Chaves seu capacho. Dom 

quixote morreu na segunda parte do seu livro, ou seja o final ambos os personagens se 

consuma com a morte, embora os  motivos  não foram tão diferentes, Cervantes após saber 
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que outra pessoa fazia cenas que roubava e mudava suas ações as quais ele vinha 

concretizando através do dom Quixote ele escreve a segunda parte da novela e dá fim a vida 

do personagem, principal o motivo foi para que terceiros não ficassem utilizando o 

personagem para fazer outras estórias mudando a mensagem que ele queria passa com este 

personagem ou seja manter a identidade de Quixote.   

Lucas Procópio o seu capacho que vinha dando sinais que queria viver a vida de seu 

patrão em vários momentos do romance “Pedro Chaves ruminava o ódio, mal se continha’’ 

(DOURADO, 2002, p. 26). E no último capítulo da primeira parte do romance mata Lucas 

Procópio e a segunda parte ele protagoniza não utilizando o nome de Lucas mais usufruindo 

de tudo que ele possuía. 

Desta maneira Lucas Procópio morre com o desejo de ver as minas revigorada, tanto a 

Minas Gerais quanto às minas de sua ficção. 

 Assim finalizo com a seguinte citação onde o próprio personagem deixa claro que faz  

comparação ou uma releitura do quixote. 

 

O milagre, por ser uma magnífica ciência de Deus, pode se repetir. 

Basta sermos virtuosos, termos aquelas virtudes da mente e da alma 

daquele cavaleiro antigo com quem gosto de me comparar, no século 

conhecido como Alonso Quijano, o nunca assaz louvado cavaleiro da 

fé Dom Quixote de la Mancha (DOURADO,2002,p.60). 

 

 

Lucas Procópio acreditava no milagre, que aconteceu com dom Quixote poderia se repetir e 

assim ele salva e revigorar as minas de sua ficção, bem como através da crítica que estava 

tecendo, poderia tornar sua história bem conhecida, como o personagem Dom quixote. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

     As representações foram todas bem sinalizadas assim demonstrando quais foram os 

sentidos de apropriação que Autran Dourado faz da figura de Quixote através do seu 

personagem Lucas Procópio, o qual toma o personagem Dom quixote como modelo de 

conduta. Dessa forma retomando ao quixote por meio de suas ações, inclusive o motivo de sua 

loucura. O elemento quixotesco se insere através destas ações, dos sonhos e idealismos, das 

vestimentas, motivo da loucura, dentre outros fatores que apresenta estas características como 

o sonho de ver as Minas revigorada. Autran Dourado retoma a Quixote transversalmente 

fazendo uso do personagem para tecer sua crítica a sociedade da época. 

           Esta pesquisa não é a primeira e nem será a última a tratar da personagem dom 

Quixote, mas foi a que esteve com o olhar voltado para as representações de Dom Quixote no 

romance do escritor mineiro, Autran Dourado.  
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