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O Poder en La Fiesta del Chivo
[...] conhecer esta coisa tão enigmática, ao mesmo tempo visível e
invisível, presente e oculta, invertida em toda parte, que se chama
poder.

Michael Foucault - Microfíisica do poder

Cláudia Paulino de Lanis1

Resumo
Este trabalho analisa a obra La fiesta del Chivo, do escritor peruano Mario Vargas Llosa, enfatizando

a história e a ficção na reconstrução do momento da ditadura trujillista em 1961. Ressaltam-se as marcas
paródicas e carnavalescas presentes na obra. Estuda-se o diálogo entre a história, a ficção, a Bíblia e o
leitor, a fim de se obter a sensação da descoberta das verdades históricas por meio da polifonia, visto que
a multiplicidade dos focos narrativos, dos espaços e dos tempos induz a uma múltipla interpretação dos
fatos. Trata-se do tema do poder, através dos “micropoderes” de Michel Foucault identificados nessa obra.

Palavras-chave: Pós-moderno, Paródia e Carnavalização, Poder.

Introdução
Entre as décadas de sessenta e oitenta, época de regimes totalitários em quase toda a América Latina,

muitos romances foram escritos sobre a temática do poder e das ditaduras. Em 2001, Mario Vargas Llosa
publicou La fiesta del chivo, obra que se insere nessa temática, como as de vários outros autores hispano-
americanos: Otoño del patriarca (1975) de Gabriel García Márquez, Yo, el supremo (1974) de Augusto
Roa Bastos, El señor Presidente (1946) de Miguel Ángel Asturias, La muerte de Artemio Cruz (1962) de
Carlos Fuentes e Conversación en la Catedral (1969) e La guerra del fin del mundo (1981) ambos do
próprio Vargas Llosa.

Em La fiesta del Chivo, Vargas Llosa retoma o tema da ditadura latino-americana, a partir do processo
ocorrido entre 1930 e 1961 na República Dominicana, e destaca o ano de 1961. A relevância da obra se
deve à técnica narrativa que, aliada ao tema do poder, permite-nos vislumbrar a alternância de passado e
presente, conduzindo-nos a uma reflexão crítica sobre a política que tomou conta da República Domini-
cana por 31 anos.

Tomamos como objeto de estudo a metaficção historiográfica La fiesta del Chivo,  que versa sobre a
ditadura em Santo Domingo. Destacamos como características do gênero: não representar a história mi-
meticamente, ser desestruturada e carnavalizada.

A impossibilidade de conhecer a verdade histórica ou o real, segundo estudos de César Fernández
Moreno (1979), é uma das idéias que se destacam em alguns contos de autores como Jorge Luis Borges.
Assim como em Borges, podemos perceber em Vargas Llosa, a partir das técnicas usadas em La fiesta del
Chivo, na polifonia de vozes e na multiplicidade de pontos de vista, essa impossibilidade de conhecer a
verdade ou o real histórico. Tais características da metaficção historiográfica e do novo romance histórico
corroboram a hipótese de que nosso objeto de estudo faça parte de um desses dois gêneros.

A memória de Urania retoma a história dominicana e, por meio dela, faz surgir outras memórias, as
dos demais personagens, reconstituindo, como em um filme, todo o contexto histórico do período vivido
por ela e por outros personagens.

A memória dessa personagem é independente da deles. Assim, constroem o enredo, de maneira
intercalada: em um capítulo Urania, em outro, o tirano e no seguinte, um dos revolucionários; seguindo
essa estrutura até a morte de Trujillo. Depois, intercalam-se diversos revolucionários e Urania. A partir da
memória dessa figura feminina, as demais memórias surgem em outros capítulos como forma de comple-
mentar as diversas perspectivas dos fatos ocorridos por meio da memória.

Esse recurso dá liberdade ao escritor de La fiesta del Chivo para relatar um acontecimento que perten-
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ce a um país latino-americano, mas que representa
todos os que também passaram pelo mesmo regime
político.

Estudos que tratam do poder servirão de base
para esse tema, mais precisamente relacionados às
representações possíveis do poder e às concepções
sobre poder de Michael Foucault (2002). O poder é
constituído historicamente e é uma prática social,
sua definição vai mudando diacronicamente, assim
como sua forma de representação. Os diversos gru-
pos sociais, em várias épocas, pensam e definem o
poder conforme lhes impõem o momento históri-
co.

Em La fiesta del Chivo a técnica das vozes nar-
rativas nos ajuda a destacar e analisar as formas de
poder que Foucault denomina “micropoderes”: ve-
rifica-se uma nova forma de poder a cada voz do
relato; com isso temos uma ampliação de exemplos
e pontos de vista sobre um mesmo fato citado no
romance.

Na obra de Vargas Llosa, o ditador encarna uma
forma significativa de poder. Nosso objetivo é sele-
cionar, além dessa, outras formas de representações
dos micropoderes, principalmente como eles atu-
am, presentes em La fiesta del Chivo, com base na
teoria de Foucault.

Nossa proposta principal é manter um diálogo entre
as obras teóricas de Foucault e a de Vargas Llosa, já
que Foucault concebe o corpo, o sexo e a violência
como “mecanismos de poder” e Vargas Llosa usa tam-
bém esses recursos como instrumentos de poder em
sua obra. O corpo, segundo o filósofo, está sempre sub-
metido a um uso econômico que possibilita seu funci-
onamento como força de trabalho. Existe um saber so-
bre o corpo e um controle sobre suas forças; o sexo e a
violência que, segundo Foucault, podem ser instrumen-
tos utilizados nas relações de poder, mas não é um prin-
cípio básico da sua natureza. A partir dessas afirma-
ções de Foucault, analisaremos o texto literário tendo
em vista o corpo, o sexo e a violência como instrumen-
tos de poder. Esclarecemos que a análise de La fiesta
del Chivo não se esgota com este estudo, ao contrário,
abre inúmeras possibilidades.

Os “mecanismos de poder”
de foucault en la fiesta del

chivo
La fiesta del Chivo é uma  obra idealizada em

um período da história da República Dominicana.
Vargas Llosa viveu durante oito meses nesse país,
em 1975:

fiquei fascinado e intrigado com as coisas que
escutei, com os contrastes e extremos que me
ofereciam a figura de Trujillo. Nesse país todos
temem o ditador, até os trujillistas mais acérri-

mos, também é ali onde o medo e a dignidade
livram inumeráveis batalhas no interior das pes-
soas.

O poder já foi tema para vários romances e al-
guns deles muito significativos na América Latina.
Devido a seus vários e sérios problemas de econo-
mia, de política, de moral e abuso de poder, essa
região é bastante rica nessa temática. Nesse roman-
ce, podemos destacar fragmentos nos quais nota-
mos a relação imagística de Trujillo com outros ti-
ranos; a resistência dos conspiradores, que consti-
tue outra forma de poder, além da personagem Ura-
nia, que exerce seu poder. Este romance trama fa-
tos reais, pessoais e históricos na tessitura ficcio-
nal, mostrando poder, sexo, submissão, violência e
morte, como em várias outras obras de Vargas Llo-
sa.

Através de amigos ou colegas de trabalho de
Cabral, pai de Urania, Trujillo manipula pessoas,
faz com que se calem, que mantenham silêncio,
além de retirar quase tudo dele. Depois do ocorri-
do, Cabral, fiel servidor do ditador, tenta descobrir
o que poderia ter feito de mal, mas descobre, atra-
vés de um superior seu, que provaria sua fidelidade
ao tirano oferecendo ao ditador a virgindade de sua
filha de 14 anos. Nesse exemplo e em muitos ou-
tros notamos a utilização do abuso de poder do ti-
rano.

Estuda-se o poder desde muitos anos e em cada
época temos um conceito sobre ele que prevalece
por um determinado tempo. Definir o poder é mui-
to difícil e conhecê-lo, como afirmou Foucault, tam-
bém. Portanto, há inúmeras definições e interpreta-
ções do conceito de poder. Faz-se necessária uma
breve definição de poder baseada em alguns reno-
mados filósofos para entender o pensamento, o con-
ceito usado e a interpretação desse conceito. Para
este fim, faremos um pequeno histórico sobre as
várias concepções a cerca do poder a partir do sé-
culo XVI.

Para o filósofo Thomas Hobbes, o poder de um
homem consistia nos seus meios presentes para ob-
ter algum bem aparente futuro. Seria como se cada
pessoa transferisse seu direito de governar a si mes-
mo a outro homem. Ele defendia que o poder devia
ser confiado a um soberano que executaria sua von-
tade sobre os seus súditos com total liberdade. Já
para o filósofo Kant, o Estado continha em si três
poderes, isto é, a vontade geral unida em três ele-
mentos: o poder soberano; o poder executivo e o
poder judiciário. Para o pensador Karl Marx, o po-
der estava diretamente vinculado às relações de pro-
dução; para Gramsci o poder é como uma relação
de hegemonia-coerção; Locke considerou o poder
uma instância que exercia uma função social deter-
minada.

Os pensadores citados encaram o conceito de
poder de forma dualista: o bem contra o mal, opres-
sores contra oprimidos, um setor contra outro se-
tor. Primeiro o poder era considerado como o po-
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der do Estado, depois passou a designar uma insti-
tuição ou uma força excedendo a idéia essencial-
mente política. Entretanto, é o filósofo francês Mi-
chael Foucault que vai revolucionar a concepção
de poder, estabelecendo “mecanismos de poder”, e
não mais o poder centralizado. Esses mecanismos
interagem em várias direções, seja no indivíduo, na
família, na comunidade ou ainda na sociedade.

Para Foucault (2002, p. 183), o poder não está
localizado em nenhum lugar específico, provém de
todos os lugares e, além do mais, não existe como
coisa, mas sim como relações de poder, de rela-
ções mais ou menos organizadas, coordenadas:

O poder deve ser analisado como algo que só
funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui
ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é
apropiado como riqueza ou um bem. O poder
funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas
os indivíduos não só circulam, mas estão sem-
pre em posição de exercer este poder e de so-
frer sua ação; nunca são sempre centros de trans-
missão. Em outros termos, o poder não se apli-
ca aos indivíduos, passa por eles.

Nossa análise tem como parâmetro essa visão
do poder, e não a de que um sempre o exerça e
outro sempre o sofra; todos exercemos poder em
algum momento e de alguma forma.

Trujillo, através dos “mecanismos de poder”,
domina o saber e, desse modo, segue exercendo o
poder. Ao delegar poder a outros, recebe deles, em
troca, mais saber, devido ao cargo que estes ocu-
pam, logo seu saber aumenta, e o seu exercício de
poder segue.

O poder, segundo Foucault, é exercido a partir
de inúmeros pontos e em meio a relações desiguais
e móveis, por isso nunca se localiza aqui ou ali,
nem se adquire, mas sim se compartilha, guarda-se
ou deixa-se escapar; existem micro-poderes, que
todos possuem, sofrem e exercem, uns em maior
quantidade ou qualidade que outros. Em La fiesta
del Chivo, não é só através da imagem do ditador
que se exerce o poder, mas também por meio do
saber, que pode ser usado para manipular os de-
mais. Quem sabe exerce o poder e quem o exerce
domina o saber. Como afirma Roberto Machado2:
“é o saber enquanto tal que se encontra dotado es-
tatutariamente, institucionalmente, de determinado
poder. O saber funciona na sociedade dotada de
poder. É enquanto é saber que tem poder”.

Outra forma de exercer o poder, segundo Fou-
cault, dá-se por meio da punição, do medo, da vigi-
lância, da disciplina sobre o corpo e, por fim, da
violência como forma de exercê-lo, amedrontando,
intimidando e demonstrando soberania.

Verificamos um novo mecanismo de poder a
cada relato de um novo personagem. Cada perso-
nagem pode exercê-lo por meio da sua imagem, do
sexo, do corpo ou da violência.

Em La fiesta del Chivo, percebemos os “micro-

poderes” a partir  da polifonia, ou seja, da não cen-
tralização do poder; ele é múltiplo, ramificado, passa
pelos indivíduos, é exercido ou sofrido por eles; não
está localizado em um lugar. O autor delega pode-
res, verdades a cada personagem, no momento em
que eles e, inclusive, o próprio tirano narram sua
experiência na ditadura. O personagem mostra seu
ponto de vista, o ponto de vista do tirano, dos cons-
piradores e de uma representante do povo. Pelo lei-
tor também passa, circula o poder; ele pode e deci-
de por si mesmo qual será a verdade, porque, como
um juiz, tem as versões de todos e toma suas con-
clusões. O autor faz o leitor partícipe da tomada de
decisões, permitindo sua participação, de certa ma-
neira, a fim de que possa optar pelo melhor relato,
o mais convincente.

À luz da Microfísica do Poder e outras obras
do filósofo Michael Foucault, analisaremos as prin-
cipais formas de micro-poder e seus mecanismos
utilizados na obra de Vargas Llosa para que se per-
ceba o movimento do poder em várias direções,
através de vários mecanismos.

A Disciplina e o corpo: outras
modalidades do exercício do

poder

Do século XVII ao XIX, o uso da disciplina para
controlar o corpo teve grande êxito. Na ditadura de
Leónidas Trujillo, foi a base de seu absolutismo: a
disciplina, a vigilância, o controle do corpo e da
mente.

A disciplina permitiu fabricar corpos submis-
sos, obedientes, úteis e, usando o termo foucaultia-
no, um corpo “dócil” para que fizesse o que e como
o tirano quisesse, de acordo com a rapidez e a efi-
cácia que ele determinasse.

Foucault (1997, p. 118) define as disciplinas
como “métodos que permitem o controle minucio-
so das operações do corpo que realizam a sujeição
constante de suas forças e lhe impõem uma relação
docilidade-utilidade”. O poder disciplinar adestra
e, dessa forma, retira e se apropria ainda mais e
melhor do corpo. Ele está em toda parte e, sempre
alerta, tem o controle contínuo (inclusive daqueles
que estão controlando); funciona permanente e si-
lenciosamente. Essa era a sensação dos dominica-
nos: a de que todos vigiavam todos e ninguém sa-
bia quem vigiava quem. Sob este controle invisível
e eficaz, todos desconfiavam de todos e seguiam as
normas estabelecidas.

Um dos instrumentos do poder disciplinar, se-
gundo Foucault, é o uso de instrumentos simples
como o olhar hierárquico, a sanção normalizadora

2 Apud Foucault, 2002, p. XXII
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e o exame. O personagem Cabral foi punido, desti-
tuído do cargo de Presidente do Senado. Soube de
sua destituição através de uma carta publicada no
jornal da cidade; em seguida, foi expulso do Insti-
tuto Trujilloniano, do Country Club, do Partido Do-
minicano, suas contas bancárias foram congeladas
até o fim da averiguação do Congresso. Conforme
as normas do poder disciplinar, recompensa-se pro-
movendo e gerando hierarquias e lugares, pune-se
rebaixando e degradando, como constatamos no
exemplo do Senador Cabral.

O uso do instrumento “exame”, no poder dis-
ciplinar, era uma prova de lealdade a Trujillo, pro-
va esta que somente era conhecida como tal após a
sua conclusão; servia para mostrar se o candidato
merecia uma ascensão militar: Amadito, um dos
conspiradores, não pôde se casar e teve de se sepa-
rar da mulher amada a pedido do tirano e, em se-
guida, matar o irmão dela sem saber quem era. Esse
fato exemplifica este uso, porque o personagem
cumpre o que manda o tirano sem saber que está
sendo avaliado.

A seleção de jovens militares, o treinamento
militar, a educação baseada nas cartilhas trujillis-
tas, o culto ao corpo e a farda impecável eram o
processo para a mecânica do poder investir sobre o
corpo humano militar. Dessa forma adestra, explo-
ra o máximo de suas potencialidades, tornando-o
política e economicamente dócil.

A coerção disciplinar do corpo estabelece apti-
dões aumentadas e uma dominação acentuada. No-
tamos esta coerção nas atitudes ou na falta delas
nas personagens do romance: Cabral era tão domi-
nado que doou a virgindade da filha como forma
de provar sua gratidão e fidelidade ao regime e ao
ditador. Outro exemplo dessa coerção se dá pelo
fato de alguns dos conspiradores não conseguirem
seguir o trato feito entre eles: preferir morrer a de-
nunciar outro conspirador. No entanto, o domínio
era tão intenso que, mesmo após a morte do tirano,
ele continuava tendo o controle sobre suas mentes
e corpos. A paralisação do pensamento é o que
mantém o poder centrado e detido no sujeito cria-
dor da estratégia, ou seja, no tirano.

Segundo Foucault (2002, p.146) “O poder pe-
netrou no corpo, encontra-se exposto no próprio cor-
po”. Valoriza-se a forma, ridiculariza-se e trata-se
de maneira grotesca o corpo que não corresponde
às regras vigentes na sociedade. Os corpos consi-
derados feios não exercem o poder, como percebe-
mos neste fragmento em que uma das vozes descre-
ve o Coronel que se ocupa da segurança do país:

Johnny Abbes estaba de uniforme. Aunque se
esforzaba por llevarlo con la corrección que
Trujillo exigía, no podía hacer más de lo que le
permitía su físico blandengue y descentrado. Era
más bajo que alto, la barriguita abultada hacía
juego con su doble papada, sobre la que irrum-
pía su salido mentón, partido por una hendidu-
ra profunda. También sus mejillas fofas. Sólo los
ojillos movedizos y crueles delataban la inteli-
gencia de esa nulidad física. Tenía treinta y cin-

co o treinta y seis años, pero parecía un viejo.
No había ido a West Point ni a escuela militar
alguna; no lo hubiera admitido pues carecía de
físico y vocación militar. Era lo que el instruc-
tor Gittleman, cuando el Benefactor era mari-
ne, llamaba, por su falta de músculos, su exce-
so de grasa y su afición a la intriga, “un sapo de
cuerpo y alma”. (VARGAS LLOSA, 2001, p.
85)

Trujillo critica o corpo da menina como forma
de culpá-la pelo fracasso sexual. Era magra, esque-
lética, sem atrativos, contudo antes servia para o
que queria, pois era virgem:

Nunca lo había hastiado, después de cincuenta
años seguía ilusionándolo, como el primer sor-
bo de una copa de brandy español Carlos I, o la
primera ojeada al cuerpo desnudo, blanco, de
formas opulentas, de una hembra deseada. Pero,
le envenenó esta idea el recuerdo de la flaquita
que ese hijo de puta consiguió metérsela en la
cama. ¿Lo hizo a sabiendas de la humillación
que pasaría?  (VARGAS LLOSA, 2001, p. 32)

Neste fragmento, ao contrário dos anteriores,
vemos a valorização do corpo “perfeito” e dos ob-
jetos de valor como forma de ostentar o poder pelo
que se tem e pela imagem do corpo ideal, que nes-
te caso corresponde ao do filho do ditador:

Con su bigotito recortado de galán de película
mexicana, sus anteojos Ray-Ban, sus ternos en-
tallados y sus variados uniformes de jefe de la
Aviación Dominicana, sus grandes ojos oscu-
ros, su atlética silueta, sus relojes y anillos de
oro puro y sus Mercedes Bens, parecía el favo-
rito de los dioses: rico, poderoso, apuesto, sano,
fuerte, feliz. (VARGAS LLOSA, 2001, p. 140)

O poder disciplinar e o corpo são bastante ex-
plorados na obra do escritor peruano. Observamos
a presença da mulher vítima do abuso sexual e dos
militares. Destacamos a valorização da disciplina e
do corpo.

A disciplina na tirania funciona perfeitamente.
No entanto o poder que circula pelos corpos ainda
é muito sutil. Existem corpos que exercem o poder
e continuam exercendo-o, mas há os que não sa-
bem que podem exercê-lo.

O micropoder na imagem do
tirano

Em uma ditadura, o representante, o tirano, é
uma das formas de representação das relações de
poder. Sua imagem, principalmente, e suas atitudes
fazem parte dos “micropoderes”, demonstrando que
exerce o poder.

Em uma entrevista a Fiettra Jarque em 2000 (El
País), Mario Vargas Llosa caracterizou Trujillo, a par-
tir de suas pesquisas, como uma pessoa carinhosa
com sua família divino para seus amigos e para a
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população humilde e desinformada, um semi-deus
e um monstro cruel e implacável para seus oposito-
res; mas muita gente, inclusive intelectuais, viam-
no como um construtor do país.

Vargas Llosa usa várias vozes para relatar os
acontecimentos. Desta maneira, consegue mostrar
as opiniões das pessoas sobre a imagem do ditador
e da ditadura, inclusiveo próprio Trujillo faz parte
das vozes, o que revela a tentativa do autor em
mostrar a sua neutralidade ou sua imparcialidade
perante os fatos ocorridos no governo ditatorial da
República Dominicana.

Trujillo admira a imagem, a forma de vestir de
outro tirano, Hitler, como podemos perceber neste
fragmento do romance:

La luz de la lamparilla iluminaba la cara ancha,
cuidadosamente rasurada, los cabellos grises bien
asentados y el bigotito mosca, imitado de Hitler
(a quien, le había oído decir alguna vez Anto-
nio, el Jefe admiraba “ no por sus ideas, sino por
su manera de llevar el uniforme y presidir los
desfiles”). (VARGAS LLOSA, 2001, p. 31)

No capítulo dois, verificamos a intertextualida-
de com um fragmento da Bíblia, que nos faz refletir
sobre o reflexo da imagem de Trujillo como a de
um semi-deus capaz de fazer tudo o que quer e
quando quer. Compara o poder de um ditador ao
de Jesus Cristo, como aparece na página trinta e um
de La fiesta del Chivo: “Trujillo podía hacer que el
agua se volviera vino y los panes se multiplicaran,
si le daba en los cojones”.

Tudo isso serve para representar ou criar a ima-
gem de um poderoso ou um detentor do poder:
Deus, manipulador de seu próprio organismo (só
suava quando queria) e de todas as vidas de seu
país.

Segundo Foucault, o olhar teve uma grande im-
portância na modernidade, é considerado um dos
instrumentos colocados em prática nas técnicas de
poder. Vargas Llosa descreve a imagem do olhar im-
ponente e onisciente de Trujillo no seguinte trecho:

El teniente García Guerrero había oído hablar
desde niño, en su familia--- — sobre todo a su
abuelo, el general Hermógenes García —, en la
escuela y, más tarde, de cadete y oficial, de la
mirada de Trujillo. Una mirada que nadie po-
día resistir sin bajar los ojos, intimidado, ani-
quilado por la fuerza que irradiaban esas pupi-
las perforantes, que parecía leer los pensamien-
tos más secretos, los deseos y apetitos ocultos,
que hacía sentirse desnudas a las gentes. (VAR-
GAS LLOSA, 2001, p. 52)

Jean Chevalier (1993, p. 653), no Dicionário
de símbolos, afirma que o olhar é o instrumento
das ordens interiores: “[...] mata, fascina, fulmina,
seduz, assim como exprime”. Podemos notar que o
olhar do tirano, como se descreve, não necessita
falar, já diz tudo, já indica tudo o que quer, tudo o

que quer mandar. O olhar é um instrumento de
poder.

Conforme J.C. Lüning, estudioso alemão, que
trata do impacto das impressões físicas, “Entre a gen-
te do povo [...] impressões físicas têm um impacto
muito maior que a linguagem, que faz apelo ao in-
telecto e à razão.” 2 Este estudioso afirma que isso
serve para incentivar a obediência. Ou seja, uma
boa imagem, com os adornos adequados que, por
exemplo, remetam a outra imagem do poder, ajuda
ou propicia o exercício do poder. Saber olhar com
força, no momento certo, pode impressionar e in-
clusive intimidar as pessoas; o olhar seduz ou recri-
mina, isso depende de quem e como o usa. Faz par-
te da construção da imagem o saber olhar.

Através da resposta dada ao jornalista Ramón
Chao, notamos que Vargas Llosa teve a preocupa-
ção de traçar em seu livro o paradigma de ditador.
Além de verificar as marcas de ditadores latinos
deixadas por Vargas Llosa nesta obra, destacaremos
a semelhança ou a hibridez dos tiranos latinos no
personagem Leónidas Trujillo. Neste fragmento, há
uma referência a Fidel Castro e a sua atitude xenó-
foba, a que Trujillo pretende copiar:

Los extranjeros o naturalizados serían devuel-
tos a sus países. De este modo — el coronel
consultó una libretita — el clero católico se re-
duciría a la tercera parte. La minoría de curitas
criollos sería manejable.
Calló cuando el Benefactor, que tenía la cabe-
za gacha, la alzó.
— Es lo que ha hecho Fidel Castro en Cuba.
(VARGAS LLOSA, p.88)

Nesse fragmento, notamos que o tirano é uma
representação máxima de poder, um Deus. No se-
gundo exemplo, a intertextualidade bíblica e a com-
paração direta com Deus nos fazem ver que sua ima-
gem é a de quem tudo pode quando quer.

No gracias a ella, sino a él, como todo lo que
ocurría en este país hacía tres décadas. Trujillo
podía hacer  que el agua se volviera vino y los
panes se multiplicaran, si le daba en los cojo-
nes. (VARGAS LLOSA, p. 31)

Há vários generais e ditadores de diversos paí-
ses e em diferentes épocas que foram políticos, mas
mantiveram as mesmas atitudes corruptas no poder,
como vemos neste fragmento:

Pensaba que en cualquier momento tendrían
que salir huyendo, que había que tener bien
forradas las cuentas en el extranjero, para gozar
de un exilio dorado. Como Pérez Jiménez, Bap-
tista, Rojas Pinilla o Perón, esas basuras. (VAR-
GAS LLOSA, p.172)

No capítulo dois, conta-se um mito sobre o di-
tador, que aparece como um homem que não sua.
Um mito que o tirano quis manter.

2 Apud BURKE, Peter,1994, p. 19
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Trujillo nunca suda. Se pone en lo más ardiente
del verano esos uniformes de paño, tricornio de
terciopelo y guantes, sin que se vea en su frente
brillo de sudor. No sudaba si no quería. Pero,
en la intimidad, cuando hacía sus ejercicios,
daba permiso a su cuerpo para que lo hiciera.
(VARGAS LLOSA, 2001, p. 32)

Um homem que sabe e decide onde e quando
sua. Parece-nos claro nesse fragmento que o suor
para Trujillo representaria a fraqueza, o medo e a
fragilidade de seu poder, além desse controle fisio-
lógico quase impossível.

No capítulo três, destacamos como Vargas Llo-
sa representa o ditador e como sua descrição nos
alude ao poder:

El joven dio unos pasos y permaneció, sin mo-
ver un músculo ni pensar, viendo los cabellos
grises alisados con esmero y el impecable atu-
endo — chaqueta y chaleco azul, camisa blan-
ca de inmaculado cuello y puños almidonados,
corbata plateada sujeta con una perla.  (VAR-
GAS LLOSA, 2001, p. 53)

“Esmero, impecable, inmaculado” são alguns
dos adjetivos utilizados por Vargas Llosa para des-
crever a roupa e o cabelo do ditador. Estas qualida-
des constroem a imagem de alguém quase celesti-
al, por conseguinte, perfeito ou poderoso.

A outra característica que remete ao poder nes-
se mesmo fragmento é o uso de jóias, de cores de
jóias como a pérola, da gravata prateada, do anel
com a pedra preciosa, que muitas vezes está ligada
ao poder, por seu valor, sua preciosidade ou sua
beleza. Para Jean Chevalier, “a prata está ligada à
dignidade real”.

A partir do conhecimento dos pensamentos do
tirano e das suas atitudes no país, temos acesso às
máscaras de seu poder. Criar e manter sua imagem
foram fundamentais para o tipo de governo que o
General Trujillo queria exercer. A máscara lhe per-
mitiu criar uma imagem de um representante do po-
der quase divino, inatingível, de um homem fisica-
mente invejável. A partir da construção dessa ima-
gem, ele tenta não ser descentralizado do poder e
nem desmascarado.

O poder através do sexo e da
violência

O sexo em La fiesta del Chivo apresenta-se
como eixo da narrativa de Urania e de Trujillo. Ele
se realiza de forma violenta e impositiva no roman-
ce: o personagem Trujillo mantém relações sexuais
com garotas e senhoras casadas, algumas vezes o
faz para rebaixar seus ministros, comentando os fa-
tos em reuniões e jantares.

O sexo para Trujillo não é só uma realização
pessoal, não é só prazer, mas também uma forma
de provar para ele mesmo e para os outros, princi-

palmente, que exerce o poder através de sua virili-
dade. No fragmento a seguir, ele alude ao insuces-
so ocorrido com Urania e pensa em buscar outra
mulher para desfazer o insucesso, porque aquela
cena desagradável o persegue durante todo o dia:

acariciaría el cuerpo de una muchacha desnu-
da, cariñosa, un poco intimidada, con la ele-
gancia de Petronio, el Árbitro, e iría sintiendo
nacer la excitación entre sus piernas, mientras
sorbía los juguitos tibios de su sexo. Tendría una
larga y sólida erección, como las de antaño.
Haría gemir y gozar a la muchacha y gozaría él
también, y de este modo borraría el mal recuer-
do de ese esqueletito estúpido. (VARGAS LLO-
SA, 2001, p. 334)

Desde muitos anos, a mulher é considerada
como não detentora de poder na ordem da sexuali-
dade, assim como as crianças. Urania era mulher e
adolescente, logo não exercia nenhuma forma de
poder na visão do ditador e de muitos outros ho-
mens e, inclusive, na de mulheres da época. Contu-
do, Urania prova ao tirano que sua suposta ausên-
cia de poder a fez mais poderosa que ele, pois aquela
menina o fez sentir inferior como homem e como
machista, por não ter conseguido concretizar o ato
sexual.  Para Urania, sua atitude durante a experi-
ência sexual com o tirano foi uma maneira de mos-
trar seu poder como mulher, pois Trujillo esperava
que a garota demonstrasse de alguma forma que
estava realizada por viver a fantasia de estar com o
detentor do poder, no entanto ela ficou fria, não o
desejava e permitiu que ele fizesse de tudo. Dessa
maneira, mostrou ao tirano sua forma de poder quan-
do não realizou o que ele esperava, mantendo-se
inerte e alienada, demonstrando resistência ao seu
poder viril, permanecendo indiferente a ele e ao
momento.

No se resistía; se dejaba tocar, acariciar, besar,
y su cuerpo obedecía los movimientos y postu-
ras que las manos de Su Excelencia le indica-
ban. Pero, no correspondía a las caricias, y, cu-
ando no cerraba los ojos, los tenía clavados en
las lentas aspas del ventilador. [...]
— Basta de jugar a la muertita, belleza — lo oyó
ordenar, transformado —. De rodillas. Entre mis
piernas. Así. Lo coges con tus manitas y a la
boca. (VARGAS LLOSA, 2001, p. 557-558)

Neste fragmento, temos claro o que quer com
Urania: mostrar sua masculinidade, que continua
sendo um Chivo (nome recebido exatamente por
considerarem o bode um animal de grande apetite
sexual):

Para sentirse colmado, le bastaba que tuviera el
coñito cerrado y él pudiera abrírselo, hacién-
dola gemir — aullar, gritar — de dolor, con su
güevo magullado y feliz allí adentro, apretadito
en las valvas de esa intimidad recién hollada.
No era amor, ni siquiera placer lo que esperaba
de Urania. Había aceptado que la hijita del se-
nador Agustín Cabral viniera a la Casa Caoba
sólo para comprobar que Rafael Leonidas Truji-
llo Molina era todavía, pese  a sus problemas
de próstata, pese a los dolores de cabeza que le
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daban los curas, los yanquis, los venezolanos,
los conspiradores, un macho cabal, un chivo con
un güevo todavía capaz de ponerse tieso y rom-
per los coñitos vírgenes que le pusieran delan-
te. (VARGAS LLOSA, 2001, p. 557)

Ao notar que não conseguiria manter relações
sexuais, utilizando seu falo, Trujillo, com medo de
perder o poder, porque pensa como um tirano que
seu poder está presente no seu órgão sexual, fê-lo
com a mão, demonstrando-lhe que é poderoso mes-
mo sem o uso do órgão masculino.

Cogiéndola de un brazo la tumbó a su lado. Ayu-
dándose con movimientos de las piernas y la
cintura, se montó sobre ella. Esa masa de carne
la aplastaba, la hundía en el colchón; el aliento
a coñac y a rabia la mareaba. Sentía sus múscu-
los y huesos triturados, pulverizados. Pero la
asfixia no evitó que advirtiera la rudeza de esa
mano, de esos dedos que exploraban, escarba-
ban y entraban en ella a la fuerza. Se sintió ra-
jada, acuchillada; un relámpago corrió de su
cerebro a los pies. Gimió, sintiendo que se mo-
ría. (VARGAS LLOSA, 2001, p. 558)

Trujillo urinava na roupa sem perceber, como
uma criança ou um louco, ou seja, como os excên-
tricos, os marginalizados, os que não exerciam o
poder; por causa dessa disfunção fisiológica, pode-
ria ser motivo de comentários, de risos e, portanto,
de conclusões acerca de sua capacidade para go-
vernar, já que não controlava seu próprio corpo;
tampouco era o “macho singador” de antes.

Para evitar que a menina saísse dali como en-
trou, ou seja, virgem, e a mesma fizesse comentári-
os sobre sua masculinidade, ele usou de violência
para mostrar que ainda exercia seu poder, masca-
rando a realidade de maneira rude, violenta.

A relação de poder de Trujillo com os demais
consistiu em demonstrar que era um super-macho,
el Chivo, aquele que possuiu todas as mulheres que
desejou, recebendo de presente dos próprios pais,
como prova de devoção, o que mais respeitavam
em sua cultura machista, a virgindade de suas fi-
lhas. Esse contexto da história ratificou o sexo como
o instrumento de poder, de sujeição.

Para Foucault, “A regra é o prazer calculado da
obstinação, é o sangue prometido. Ela permite rea-
tivar sem cessar o jogo da dominação, ela põe em
cena uma violência meticulosa repetida”; no roman-
ce, a regra da tirania era obedecer, seguir sempre
as ordens do chefe, mas, ainda que obedecessem,
poderia ser que ele duvidasse de alguém e, assim,
poderiam sofrer qualquer tipo de violência para
comprovar sua fidelidade.

Para manter-se no poder, o tirano fez uso da
violência, que serviu de modelo para todos os de-
mais e de exemplo do que se poderia ou não fazer.
A regra era o sangue, a força, a vitalidade, a violên-
cia, quase sempre era entendida dessa maneira ao
demonstrar seu poder.

Trujillo estabeleceu uma política de fronteira
para evitar a invasão de estrangeiros, na qual orde-

nou a matança de todos os haitianos ilegais no país.
O exército cumpriu a ordem, exterminando aproxi-
madamente trinta e sete mil homens, mulheres e
crianças haitianas. Em 1937, a matança dos haitia-
nos se justificou, segundo a visão dos poderosos,
pois se tratava de limpar e salvar seu país.

No sólo justificaba aquella matanza de haitia-
nos del año treinta y siete; la tenía como ha-
zaña del régimen. ¿No salvó a la República de
ser prostituida una segunda vez en la historia
por ese vecino rapaz? ¿Qué importan cinco,
diez, veinte mil haitianos si se trata de salvar a
un pueblo? “(VARGAS LLOSA, 2001, p. 16)

Para encontrar todos os assassinos de Trujillo e
vingar-se da morte de seu pai, Ramfis, filho mais
velho de Trujillo, torturou até a morte muitos sus-
peitos do crime e também muitos dos familiares,
mesmo que não soubessem de nada, para mostrar
que sua família ainda era a autoridade máxima da-
quele país. Neste fragmento, demonstra total cruel-
dade com o conspirador:

A las dos o tres semanas, en vez del apestoso
plato de harina de maíz habitual, le trajeron al
calabozo una olla con trozos de carne. Miguel
Ángel Báez y Modesto se atragantaron, comi-
endo con las manos hasta hartarse. El carcelero
volvió a entrar, poco después. Encaró a Báez
Díaz: el general Ramfis Trujillo quería saber si
no le daba asco comerse a su propio hijo. Des-
de el suelo, Miguel Ángel lo insultó: “Dile de
mi parte a ese inmundo hijo de puta, que se
trague la lengua y se envenene”. El carcelero se
echó a reír. Se fue y se volvió, mostrándoles des-
de la puerta una cabeza juvenil que tenía asida
por los pelos. Miguel Ángel Báez Díaz murió
horas después, en brazos de Modesto, de un ata-
que al corazón. (VARGAS LLOSA, 2001,
p.478)

O castigo disciplinar tem a função de reduzir
os desvios, as transgressões às regras; entretanto, na
ditadura, a intenção não é ser somente um correti-
vo, mas também é uma maneira de eliminar e evi-
tar problemas. A idéia de poder, na visão do tirano,
é fechada, ou seja, o poder não circula, não está
em movimento, o poder está nele, como um deus
que possui todos os poderes naturais e sobrenatu-
rais, como no pensamento arcaico. E, por isso, se-
gue cultuando os mitos que criaram dele, de não
suar, de sua virilidade e de estar em todos os luga-
res, em eterna vigilância.

Galíndez é outro exemplo do uso da violência
para demonstrar seu poder tirânico e eliminar o que
poderia acontecer a alguém que soubesse demais
sobre o ditador ou sobre seu governo. O professor
Galíndez foi trazido de avião, dos EUA para a Re-
pública Dominicana, logo após defender sua tese
de doutorado sobre o regime trujillista e, em segui-
da, foi assassinado.

O tirano manteve seu poder usando a violên-
cia, o que produziu no povo ou em um grupo espe-
cífico a resistência que, por sua vez, levou às revol-
tas, resultando num governo menos eficaz.
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Apesar de, nessa obra, o poder mais exercido
ser o do tirano, o do soberano, que usou os “meca-
nismos de poder” do poder para manter-se no exer-
cício dele, percebemos que o autor nos permitiu
ver os micropoderes, uma vez que em um sistema
ditatorial o controle, o domínio sobre os corpos e
as mentes era tão forte que poucos perceberam ou
souberam que o poder circulou, passou por eles
também.

Referências Bibliográficas

ABREU VIEIRA DE OLIVEIRA, Ester. La fiesta del Chivo:
reprodução dos mecanismos do poder de um regime au-
toritário. (resumo) In: IV Encontro da ANPUH-ES Histó-
ria, representações e narrativas. De 11 a 13 de dezem-
bro. Vitória: UFES. 2002.  p. 37.
ALAMEDA, Sol. “Mario Vargas Llosa. EI contrapoder de
Ia literatura. [entrevista]. En EI País Semanal 1223, 5 de
marzo, pp.14-24. Disponível em: www.geocites.com/
Paris/2102/art41.html. 2000. Acesso em 15/06/04
BERNECKER, Walther. I. Iberoamericana. América Lati-
na-Espana-Portugal. Madrid: Iberoamericana Editorial,
2001.
CANO GAVIRIA, Ricardo. EI buitre y el ave Fénix. Con-
versaciones con Mario Vargas Llosa. Barcelona: Anagra-
ma, 1972.
CASTILLA, A. ; F, Jarque. La fiesta deI Chivo aviva un
debate sobre el poder entre Vargas Llosa y Felipe
González.”En: EI País, (31-3-2001): p.25.
CUETO, Alonso. Vargas LIosa y el Chivo: Retratos deI
poder. EI Comercio (Perú). Suplemento Dominical. Dis-
ponível em:
www.geocites.com/Paris/2102/art41.html. 05 de marzo,
2000. Acesso em 15/09/02.
FOUCAULT, Michel. Microfíisica do poder. 17. ed. Rio
de Janeiro: Graal. 2002.
______. Vigiar e punir. 26. ed. Rio de Janeiro: Vozes,
1997.
GUBERMAN, Mariluci da Cunha. O poder em EI Otoño
deI Patriarca. In: Revista América Hispânica. Violência
& Poder. Ano 1. ago/dez 1988. Rio de Janeiro: Sepeha /
UFRJ.1988
JOZEF, Bella. História da literatura Hispano-americana.
33. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989.
KOHUT, Karte. El poder polítco como tema literario. In:
RODRÍGUEZ-CARRANZA, Luz, SANZ-HERMIDA, Rosa.
Literatura y poder. Leuven University Press. Nadia LIE:
Ed. Christian de Paepe, 1995.
MARTÍNEZ, Sanjuana. Mario Vargas Llosa indaga en Ia
mente de los dictadores latinoamericanos: Escribiendo
sobre Trujillo he escrito sobre todos los dictadoresDis-
ponível em: ht tp: / /www.babab.com/no02/
varQasllosa.htm. Maio, 2000. Acesso em 10/05/02.
VARGAS LLOSA, Mario. La fiesta deI chivo. Madrid: Al-
faguara, 2000.


	Defloramento: leviandade ou inocência? O comportamento  da mulher capixaba sob a visão do judiciário na década de 20 
	
	O Poder en La Fiesta del Chivo 
	Medidas Provisórias em Matéria Tributária 
	A Importância das Informações Contábeis  no Processo Decisório das Empresas
	 
	O Nascer de um Direito 
	Relações Existentes entre a Elasticidade da Curva de  Demanda e os Períodos de Vida de um Produto 
	Modelos de Gerenciamento para o Desenvolvimento  Planejado das Cidades: o Caso da Cidade de Vitória 
	Leitura Crítica:  Um Ponto em Discussão 

