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RESUMO:  

O presente trabalho focado na obra A Incrível e Triste História da Cândida Erêndira e 
sua Avó Desalmada, de Gabriel García Márquez, desmitifica a figura da avó como ser 
sublime e traz à tona uma vertente desconstrução do arquétipo da avó humanizadora 
que representa o alento e a proteção na infância, a cumplicidade nas peripécias 
adolescentes e a eterna matriarca na vida adulta. Analisaremos a convivência 
intergeracional conflituosa entre a infame avó e a egrégia neta, nesta singular 
narrativa, que contraria a máxima “bem-aventurados os que têm avó”.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura fantástica. Gabriel Garcia Márquez. Conflito 
de gerações. Identidade social. 
 
 
 
ABSTRACT:  
The present work focused on the work A Incrível e Triste História da Cândida Erêndira 
e sua Avó Desalmada, from Gabriel García Márquez, demythify the grandmother's 
character as a sublime being brigs up a slope deconstruction of the archetype of the 
humanizing grandmother who represents the courage and the prontection during 
childhood, the cumplicity on teen's tricks and the eternal matriarch on the adult life. 
We will analyse the intergenerational conflicting intimacy between the infamous 
grandmother and the rank grandaughter, on this singular narrative, that opposes the 
maxim "It is blissful to have grandparents". 
KEY-WORDS: Fantastic literature. Gabriel Garcia Márquez. Generations 
conflict. Social identity. 
 
 
 
 
Introdução 

A curta e fantástica narrativa de Márquez suscita reflexões sobre a inversão do 

papel da avó, tomando por base o que está apregoado culturalmente, dentro das mais 

diversas classes sociais. Contrariando a relação avó/neta normalmente envolvida por 

harmonia, aura de afeto, proteção acalentadora, o conto revela o triste mundo da 

cândida  Erêndira, a neta peregrina. 
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A incrível e triste história da cândida Erêndira e sua avó desalmada ocupa um 

lugar de destaque na literatura latino-americana, além de revelar um conflito 

intergeracional representado pelo relacionamento parental avó/neta em nada parecido 

com o habitual narrado nos contos de fada. Esta novela – de 1972 – está inserida no 

livro homônimo, juntamente com outros seis contos. A história de Erêndira é tão 

conhecida quanto a saga dos Buendía, de Cem Anos de Solidão1, do já citado autor, 

entretanto o destaque desta narrativa confere a García Márquez o papel de um dos 

maiores escritores  alegórico-fantásticos da literatura universal.  

O conceito de literatura fantástica se liga intrinsecamente a textos que fogem ao 

realismo estrito, tomando como referência o realismo do século XIX. O fantástico 

nasce daquilo que não pode ser explicado através da racionalidade e do pensamento 

crítico, como complexo processo de formação dos indivíduos. Há diversas 

nomenclaturas utilizadas quando se refere à literatura fantástica, como o realismo 

mágico, o maravilhoso e o alegórico. De acordo com Rodrigues, 1988, na literatura 

fantástica europeia, ao contrário da produzida na América Latina, há uma preocupação 

em preservar o real  quando algo sobrenatural ocorre, mesmo que a explicação 

apareça apenas no desfecho da obra. Visa-se, desta maneira, não se perder a 

verossimilhança, nem mesmo contestá-la. Já na literatura fantástica da América 

Latina, não há essa  preocupação. Assim, o verossímil funde-se com o inverossímil, o 

real com o sonho, como ocorre, no caso da obra aqui estudada. 

Na triste história, o escritor colombiano narra, sem eufemismos, as desventuras 

de uma jovem de 14 anos corrompida, escravizada e prostituída pela própria avó. A 

desalmada senhora responsabiliza a neta pelo incêndio que destruiu a casa em que 

viviam e condena a jovem a se prostituir por mais de oito anos para pagar o "prejuízo 

de mais de um milhão de pesos", decorrente do incêndio. A possibilidade da frágil e 

delicada adolescente se livrar da pena surge na figura de Ulisses - um viajante astuto 

e apaixonado - que representa  a esperança e o sonho de liberdade para a neta 

explorada. 

A história de uma avó cruel vingativa e terrível do universo literário e, ao mesmo 

tempo, uma das mais populares está perpetuada na obra de Márquez que, talvez pelo 

caráter paradoxal tenha merecido um olhar cinematográfico e ganhou as telas do 

cinema, em 1983, pelas lentes do diretor Ruy Guerra. O filme co-produzido pelo 

México, Alemanha e Portugal, protagonizado pela brasileira Cláudia Ohana no papel de 

Erêndira, recebeu o prêmio de melhor fotografia pela Academia Mexicana de Artes y 

Ciências Cinematográficas (WIKIPEDIA, 2009). 

 

                                                           
1
 Considerada por críticos a obra-prima do autor, escrita na década 1960 e publicada em 1967 é 

responsável pela concessão do prêmio Nobel de Literatura a Garcia Márquez em 1982. 
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1 Relação avó\neta nas narrativas literárias 

 

Segundo Almeida, 2009, um dos elos fundamentais na corrente das narrativas 

de genealogias femininas é a figura da avó. Se verificarmos a simbologia da avó no 

imaginário literário, do mais antigo ao mais contemporâneo, deparamo-nos com a 

matriarca anciã, protetora, detentora de sabedoria e responsável por (re)passar para 

os netos a tradição e a experiência das mulheres da família. Ainda neste imaginário, a 

avó constitui-se figura marcante, mediadora de conflitos, portadora de legado 

memorial, responsável pela extensão das linhas da ancestralidade, uma ponte de 

ligação com uma identidade ou passado cultural. Normalmente, são descritas como 

personagens inesquecíveis, raramente são frágeis ou indiferentes, quase sempre são 

poderosas, ativas, afetuosas, “guerreiras” implacáveis em defesa dos netos.  

Na tradição literária dos mitos e dos contos de fada, uma das avós mais 

conhecidas universalmente, é a vovozinha do clássico, adaptado por Charles Perrault, 

1967, Chapeuzinho Vermelho, cuja imagem traduz, com fidelidade, o arquétipo da 

avó-matriarca, frágil, delicada e protetora, mas, ao mesmo tempo, merecedora de 

cuidado e de atenção. 

O conto de fadas está envolto na figura da netinha – chapeuzinho vermelho – 

que a pedido da mãe vai visitar a avó adoentada, levando-lhe alguns agrados. No 

caminho, pela floresta, encontra um lobo, que não a ataca devido à presença de 

lenhadores. O astuto lobo descobre o destino da menina e chega primeiro à casa da 

avó. O lobo devora a vovó e deita-se na cama à espera da netinha. Ao chegar, a 

menina percebe algo estranho, mas não consegue se livrar das garras do lobo e acaba 

sendo devorada também. Nesta “inocente” história o objetivo é reforçar alguns valores 

educativos, entre eles, chamar atenção das meninas para não deixarem seduzir por 

lobos “mansinhos”, alertar sobre o perigo de conversar com estranhos e observar que, 

muitas vezes, os lobos carinhosos são os mais perigosos.  

Na triste história da cândida Erêndira, há uma total desconstrução e  inversão da 

figura da frágil avó do clássico infantil. No realismo mágico do autor, a figura e 

atitudes da avó têm similitudes com a imagem e perspectivas do lobo, numa 

parodiada tradução caberia a denominação de “Cafetina Vermelha”: 

Erêndira estava banhando a avó quando começou o vento de sua 
desgraça. [...] A avó, nua e grande, parecia uma formosa baleia 
branca na banheira de mármore. [...] – Minha pobre pequena – 
suspirou. - Você não terá vida bastante para me pagar este prejuízo. 
[...] Diante da impávida expectativa da avó, o viúvo examinou Erêndira 
com uma austeridade científica: considerou a rijeza de suas coxas, o 
tamanho de seus seios, o diâmetro de seus quadris. Não disse uma 
palavra enquanto não calculou seu valor. (MÁRQUEZ, 1972, p. 92-
100). 
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Conforme se posicionam Falcão e Salomão, 2005, malgrado o sistema familiar 

ser um espaço privilegiado de convivência, pode ser também um espaço de conflitos. 

Cada ciclo familiar exige ajustamento por parte de todas as gerações. Diversas faces 

de conflitos familiares, em diferentes épocas,  têm estado presente em  obras 

literárias. Na literatura brasileira, esses ditames também  estão presentes em autoras 

consagradas.  

Clarice Lispector recria a figura da avó despojada do que aparentemente 

estamos acostumados a observar. No conto, Feliz Aniversário, inserido na obra Laços 

de família, 1960, deparamo-nos com Dona Anita, uma avó-matriarca frustrada e 

rabugenta, que no seu aniversário de oitenta e nove anos por perceber que nenhum 

dos seus filhos e netos correspondiam as suas expectativas, desfila sua perversidade 

implícita na forma da velhice e da vida: “Olhou-os com sua cólera de velha. Pareciam 

ratos se acotovelando, a sua família. Incoercível, virou a cabeça e com força 

insuspeita cuspiu no chão”. (LISPECTOR, 1998, p. 60-61).  

Outro conflito intergeracional envolvendo a relação parental avó\neta é tema do 

segundo romance de Lya Luft, A asa esquerda do anjo - 1981. Guisela, personagem 

central da obra, é criada em uma família em que a avó, a matriarca, Frau Wolf, é uma 

temida e autoritária alemã. Uma senhora insensível e mórbida que obrigava a família 

a seguir as duras normas da educação germânica. Dessa forma, Guisela, que era filha 

de uma brasileira, cresce distanciada das outras crianças, censurada pelo olhar crítico 

da avó, atormentada pelo desejo de ter sua própria identidade e ter que incorporar 

outra. Sendo assim, a personagem vive de forma patética e sua existência é povoada 

de complexos e frustrações, todos provocados pela figura da avó. 

 

2 O aporte cultural e a afirmação da identidade  

 

Considerando os aspectos teóricos e as marcas linguísticas que registram o 

contexto sócio-cultural da avó, passamos a uma análise da verve de Márquez como 

ponto para interpretar a cultura como processo de mediação na construção da 

identidade e buscar compreender o bizarro comportamento da avó em relação à neta. 

Aquele refúgio incompreensível fora construído pelo marido da avó, um 
contrabandista lendário que se chamava Amadís, com quem teve um 
filho, que também se chamava Amadís, e que foi o pai de Erêndira. 
Ninguém conheceu as origens nem as causas desse isolamento. A 
versão mais conhecida, em língua de índios, era que Amadís, o pai, 
tirara sua formosa mulher de um prostíbulo das Antilhas, onde matou 
um homem a facadas, e a ocultou para sempre na impunidade do 
deserto. Quando os Amadís morreram, um de febres de melancolia e o 
outro todo furado, em uma discussão de rivais, a mulher enterrou os 
cadáveres no pátio [...]. (MÁRQUEZ, 1972, p. 95-96). 
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Na novela de Márquez, não se reconhece a figura da avó-matriarca que carrega 

como legado a memória do clã. Simplesmente avó, assim é denominada em todo o 

percurso narrativo a personagem vilã da trama. Inominada, sem uma pertença de 

origem que a estabilize, sem identidade definida, sem histórias para contar, sem 

valores referenciais. 

[...] Quando avó se convenceu de que muito pouca coisa ficara intacta 
entre os escombros, olhou a neta com pena sincera. 
- Minha pobre pequena – suspirou.  – Você não terá vida bastante para 
me pagar este prejuízo.  
Começou a pagá-lo nesse mesmo dia, debaixo do estrondo da chuva, 
quando a levou ao tendeiro do povoado, um viúvo esquálido e novo, 
muito conhecido no deserto porque pagava a virgindade a bom preço. 
(MÁRQUEZ, 1972, p. 100). 
 

Há em todo o transcorrer da narrativa, uma afirmação do nomandismo, 

caracterizada pela ausência do referenciamento ao apego, ao afeto que está evidente 

na falta de diálogo entre avó/neta. O discurso da avó limita-se a breves expressões 

imperativas: “- Passe toda a roupa antes de se deitar.”, “- E ponha a comida do 

avestruz.” E “- Regue as sepulturas.” No discurso da neta, a presença constante do 

indicativo monossilábico de obediência: “- Sim, avó”.    

Na narrativa em estudo, embora as linhas genealógicas referentes à abuela má 

sejam descritas fugazmente, remetem à interpretação da ausência de traços culturais 

universais imprescindíveis para a formação identitária positiva, como nome, laços 

familiares, convivência com outros grupos sociais. A teia cultural que reveste o 

universo da avó é primitivista, desprovida de um caráter de civilização que revele uma 

identidade social ampliada, o que resulta em uma deformação da relação familiar-

parental com a neta. A formação da identidade é um processo social resultante de 

múltiplas identificações e se constrói por semelhança e oposição. Essa questão está 

ligada a uma multiplicidade de pequenos detalhes de origem relacional, que nos 

afetam, isto é, que atingem a nossa sensibilidade quer positivamente, quer 

negativamente (BAYARD apud JOACHIM, 2008, p. 216). As características sócio-

mórficas apresentadas no contexto narrativo pressupõem aderências consideradas 

perversas, perturbadoras, agressivas, portanto, negativas. 

No fundo, em uma cama de lona, Erêndira não podia controlar o 
tremor do corpo, estava maltratada e suja de suor de soldado.  – Avó – 
soluçou -, estou morrendo. A avó tocou-lhe a testa e, ao verificar que 
não tinha febre, tratou de consolá-la. - Agora só faltam dez militares – 
disse. (MÁRQUEZ, 1972, p. 112). 

 
O desenvolvimento humano pressupõe ligações afetivas, as abordagens culturais 

e funcionais da socialização são desenvolvidas através da troca e da experiência. O 

ambiente natural abrange mais do que o ambiente físico, no caso humano é formado 

de modo essencial pelo grupo social, constituindo-se num ambiente sócio-afetivo 

cultural. Segundo Weil apud Oliveira (1999, p. 37), os avós têm o passado na 
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memória e, por meio da cultura oral, o oferecem aos seus netos. Este posicionamento 

é corroborado por Mead apud Oliveira (1999, p. 37), quando afirma: “ [...] Através 

dos avós, as crianças aprendem todo o ciclo da vida. [...] Da voz e das mãos de uma 

avó, o fim da vida é conhecido em seu início.”. 

O infortúnio da neta Erêndira formatado pela perversa avó contraria esse 

posicionamento. A adolescente tendo como única referência a avó, desalmada, cruel, 

cujos valores morais e pessoais são completamente deturpados imprimem em 

Erêndira uma espécie de animosidade aos sentimentos positivos fazendo com que, 

mesmo por trás da inefável candura, a neta ultrapasse as expectativas do leitor e 

possuída de um inesperado maquiavelismo deseje matar a sua algoz.  

[...] Ulisses e Erêndira permaneceram muito tempo em silêncio 
embalados na penumbra pela descomunal respiração da anciã 
adormecida. De súbito, Erêndira perguntou sem a mínima piedade na 
voz: - Você se atreveria a matá-la. (MÁRQUEZ, 1972, p. 149). 
 

A mudança brusca no comportamento passivo da personagem Erêndira se 

prenuncia no decorrer de toda a novela. A irritante passividade com a qual se submete 

aos desmandos absurdos da avó assemelha-se não ao martírio, mas a uma irônica e 

vingativa maneira que a neta encontra de mostrar para a avó que conseguiu ludibriá-

la durante toda a vida. 

A mesma ausência de afetividade se presentifica na relação entre Erêndira e 

Ulisses, mais especificamente dela para com ele, vez que ela dele se utiliza apenas 

para alcançar o seu objetivo. De acordo com Medeiros (2007), Ulisses, personagem 

mítico é um grande herói que observa, planeja e trama. O herói pondera rever 

atitudes e durante toda a odisséia percebe-se as diferenças notáveis entre eles e os 

muitos homens que o acompanha. O herói viajante de Márquez também se destaca 

dos demais homens que frequentam a tenda de Erêndira quer pela beleza, quer pela 

coragem.  

Por trás da cama de Erêndira, lentamente apareceu a cabeça de 
Ulisses. Ela viu os  olhos ansiosos e diáfanos, mas antes de dizer 
qualquer coisa esfregou o rosto com a toalha para se convencer que 
não era uma ilusão. (MÁRQUEZ, 1972, p. 113). 
 

Ulisses afigura-se a Erêndira como a salvação, seria através dele, que vem do 

mar que ela alcançaria a tão sonhada liberdade. Como toda novela, em especial as de 

teor fantástico, o clímax se processa de maneira inusitada: Ulisses, após algumas 

tentativas fracassadas, consegue finalmente matar a avó. Nesse instante, “lambuzado 

com a matéria verde e viva” da antagonista algoz ele percebe que naquele momento 

tornara-se a vítima, abandonado e usado para realizar a vingança da cândida neta. 

“Erêndira não o ouvira. Ia correndo contra o vento, mais veloz que um veado, e 

nenhuma voz deste mundo podia detê-la.”. (MÁRQUEZ, 1972, p. 158). 
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Considerações finais 

 

A triste história de Erêndira traz reflexões sobre conflitos intergeracionais, o 

processo cultural e a formação da identidade, a violência e a exploração sexual, a 

violência doméstica, a ausência de valores humanos e sociais – temas atuais e 

polêmicos. Porém o que mais chama atenção é o fato de todos esses fios se soltarem 

a partir de uma linha genealógica convencionalmente harmônica, pacífica. Nas mais 

diversas culturas, o relacionamento entre avós e netas é marcado pelas lições e pelas 

partilhas: a avó, como mediadora entre a mãe e a filha, ensina e encoraja a neta a 

buscar a própria identidade e a autorrealização. No mundo de feições apocalípticas, 

precisamos cultivar o arquétipo das avós-mães, fadas, anjos. Avós que assim pensem: 

 
Netos são como heranças: você os ganha sem merecer. Sem ter feito 
nada para isso, de repente lhe caem do céu. É, como dizem os 
ingleses, um ato de Deus. Sem se passarem as penas do amor, sem os 
compromissos do matrimônio, sem as dores da maternidade. E não se 
trata de um filho apenas suposto, como o filho adotado: o neto é 
realmente o sangue do seu sangue, filho de filho, mais filho que o filho 
mesmo [...]. (QUEIROZ, 1963). 
 

O trecho da crônica, A arte de ser avó, inserta no livro, O brasileiro perplexo, 

histórias e crônicas, 1963, da escritora brasileira Raquel de Queiroz, faz consolidar a 

figura da avó culturalmente acolhedora, conselheira, MÃE DO CLÃ. Figura que 

transmite no olhar a promessa de longevidade, e nos braços a fortaleza, o aconchego 

e o conforto para aqueles que são bem-aventurados porque têm avó. 
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