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ROMANCERO VIEJO: O ROMANCE COMO FONTE DOCUMENTAL HISTÓRICA 

E LITERÁRIA  
 

Gabrielly Araujo1 

 

Resumo: O presente trabalho pretende desenvolver uma análise do Romancero Viejo 

espanhol de modo que seja possível reconhecê-lo como fonte documental para a história e 

para a literatura da Espanha. Desse modo, será apresentada uma leitura dos romances 

medievais considerando e trabalhando suas origens, influências, elaboração e temáticas, para 

que seja possível conduzir reflexões sobre essa forma poética ainda pouco estudada. Com 

isso, espera-se reconhecer tais poemas como documentos e, por conseguinte, como defendido 

por Le Goff (1996), como monumentos históricos que simbolizam a sociedade espanhola 

medieval. A análise dos textos será feita a partir dos fac-símiles disponíveis virtualmente na 

Biblioteca Nacional de España.  
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O gênero romance é de extrema importância para a Espanha. Sua estrutura, 

profundamente interligada aos eventos históricos, apresenta minúcias que o distingue e 

solidifica na história do povo espanhol.  

Surgindo na Espanha do século XV, os romances são uma série de poemas épicos 

escritos anonimamente e que trabalham o contexto histórico e cultural da sociedade espanhola 

da época. Agrupados nos Romanceros, hoje constituem um gênero literário consolidado que 

veio, posteriormente, a ser desenvolvido na América. 

Bastante obscuras, as origens dos romances são vagas e somente no século XIX o 

gênero foi analisado com atenção e teorias foram elaboradas a partir do próprio texto. 

Uma das maiores teóricas sobre o tema, Díaz-Mas (2008), defende que não se pode 

mapear o surgimento exato do Romancero justamente pela extensa tradição oral que o 

antecede e que deixa determinadas marcas observáveis ainda hoje na estrutura linguística dos 

poemas. Para a autora, os romances são um tipo de poesia cuja função principal é ser cantada: 

“De ahí la vinculación indisoluble entre romancero y oralidad: lo normal es que los 
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romances (como todas las baladas) se transmitiesen oralmente, cantándolos; y se 

aprendiesen de memoria, a fuerza de oírlos cantar” (DÍAZ-MAS, 2008, p. 115).  

Já em Canavaggio (1994), lemos que um dos maiores estudiosos do tema, Menéndez 

Pidal, acreditou em uma origem épica-lírica, ou seja, a partir “de la disgregación de los 

cantares de gesta, que sobreviven por medio de fragmentos, en forma de poemas cortos” 

(IBIDEM, p. 267-268), e, sendo assim, tais poemas têm sua provável origem na fragmentação 

das epopeias medievais.  

Seguindo o raciocínio de Pidal, Díaz-Plaja (1956) acrescenta que, muito 

provavelmente, os romances são resultado das partículas épicas que mais agradavam aos 

ouvintes, e, portanto, eram os momentos mais conhecidos e recitados pelos juglares e pelo 

próprio povo. O autor considera que “los primeros romances son, pues, fragmentos de la 

poesía épica de Castilla transmitidos independientemente por tradición oral” (IBIDEM, p. 

73).  

Assim, tais poemas seriam resultados da segmentação dos cantos épicos que eram 

transmitidos oralmente para a população. Os trechos mais importantes eram memorizados e 

disseminados entre as gerações como parte da história da Espanha, evidenciando o contexto e 

as figuras históricas do país.  

Ambrozio (1983), por sua vez, sintetiza o surgimento do romance, atrelando-o à 

organização política e social do país. Isso porque, segundo a autora, é nesse período que a 

Espanha vai se organizando gradativamente depois da Reconquista de Granada, última cidade 

sob domínio dos árabes no território espanhol.   

Devido à oralidade, Díaz-Mas (2006) ressalta que o gênero era resignado à memória 

humana e que isso implicava várias questões. A primeira diz respeito à fragilidade da mente, 

que facilmente se desgasta e tende a suprimir ou acrescentar coisas diante determinada 

situação e de acordo com a individualidade do emissor. Num segundo momento, Díaz-Mas 

ainda acrescenta que todo “lo que se memoriza está expuesto a cámbios y alteraciones mucho 

más que lo que se guarda por escrito” (IBIDEM, p. 8), isto é, a delicadeza da memória 

interfere diretamente sobre esse gênero, coisa mais improvável de ocorrer no registro escrito.  

Em virtude dessas constantes transformações, alguns teóricos defenderam ainda a 

ideia do povo-poeta, ou, como chamou Menéndez Pidal (apud Díaz-Mas, 2006, p. 8), de 
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“autor-legión”, que fazia referência à influência de diversos transmissores numa mesma obra, 

compartilhando, assim, de sua autoria.  

Percebe-se que, de maneira quase unânime, a crítica legitima o Romancero como um 

gênero com fortes traços da tradição falada do povo espanhol. Os poemas que sobreviveram 

até os dias atuais devem ser apenas “un pobre, pálido reflejo del vasto romancero que 

circulaba en la tradición oral en España y en Portugal hacia el 1500” (ARMISTEAD, 1999, 

p. 7). 

Somente por volta do século XVI é que os romances passaram à sua versão impressa 

por meio dos pliegos sueltos, publicações feitas em folhas soltas, sem encadernação, e que 

traziam diversos desses poemas.  

Comumente agrupados em dois conjuntos diferentes de poemas, os primeiros 

romances de que se tem conhecimento são denominados Romancero Viejo e os demais, 

Romancero Nuevo. Os romances viejos que conhecemos hoje foram produzidos na Idade 

Média, sendo uma coleção de cerca de 200 poemas datados do final do século XV e do início 

do século XVI, com autoria anônima, cujas primeiras edições foram compiladas nos pliegos 

sueltos. 

O Romancero Viejo se distingue do Romancero Nuevo pelo fato de que este último 

começa a ser publicado a partir do século XVI por autores espanhóis conhecidos. Outra 

diferença importante entre ambos é que, ao contrário da oralidade imanente aos romances 

viejos, o Romancero Nuevo é transmitido de forma impressa, escrita, e vai tratar de uma 

quantidade maior de temas.  

No geral, o Romancero trata sobre uma profusão de temas. Compreendendo que cada 

poema é uma construção e desconstrução constante, que cada versão “del romance no es en sí 

misma un poema individual, sino una realización de un modelo o programa abierto (que es en 

realidad lo que llamamos “el romance”), el cual por su misma posibilidad de apertura puede 

llegar a modificarse radicalmente y, por tanto, dejar de ser el mismo” (GONZÁLEZ, 1999, p. 

285), ordená-los em grupos é uma tarefa bastante difícil.  

Frequentemente, se dividem os temas do Romancero Viejo em alguns conjuntos, sendo 

cinco deles os mais conhecidos. Eles são os romances históricos, que se dividem em outros 

quatro subgrupos: o dos romances históricos que tratam de temas nacionais; o dos que tratam 

de romances históricos diversos; o dos romances que abordam a história estrangeira; e os 
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romances noticiosos. Existe ainda outro grupo que abordará acontecimentos que não 

envolvem temas épicos: são os romances lírico-romanescos. 

Dentro do Romancero Viejo, principalmente nos romances históricos, é bastante 

comum encontrarmos a figura de um herói. Como já foi dito, o gênero provavelmente surge 

da fragmentação de epopeias e acredita-se que devido a isso a personagem heroica se faça tão 

presente e grandiosa nessa literatura. 

Estruturalmente, a maioria dos romances segue um padrão. Com González (2010) 

temos o entendimento de que esse gênero possui uma metrificação parecida com a pertencente 

à das epopeias. Assim, os versos se dividem em hemistíquios de sete sílabas cuja rima toante 

se encontraria nos versos pares. É importante salientar que algumas produções artísticas do 

gênero não seguem essa métrica ou esquema rítmico.   

 

O que distingue formalmente um romance é sua versificação que, partindo 

de séries monorrimas da épica de versos de dois hemistíquios de sete sílabas, 

acabaria se fixando na forma de uma série de versos heptassílabos com rima 

toante nos versos pares. Embora, essa forma predomine, é possível, no 

entanto, registrar variantes, como a presença de mais de uma assonância num 

romance, ou de rima consoante, bem como o uso do verso hexassílabo ou de 

um refrão (GONZÁLEZ, 2010, p. 148). 

 

Outro elemento interessante imanente ao gênero romance é a questão das formas 

verbais e da estrutura linguística utilizada na confecção desses poemas. O “Romancero es 

precisamente un lenguaje poético atemporal sin relación alguna con el lenguaje coloquial” 

(SOLER BISTUÉ, 2013, p. 278). Isso quer dizer que, nos romances, a linguagem apresentada 

recorre às palavras de modo a representar um abandono do tempo, uma configuração distinta 

para o contexto medieval. 

Ainda sobre a estrutura desses poemas, se pode observar que é possível encontrar “una 

pieza que propone, sobre una extensión histórica variable, pero no puntual, una serie de 

cuadros separados por cierto transcurso temporal” (SOLER BISTUÉ, 2013, p. 280). Esses 

quadros linguística, imagética e historicamente representados e ilustrados aproximam “el 

plano del enunciado al plano de la enunciación” (IBIDEM, p. 281). 

Dessa forma, se subentende que a língua é um artifício interno dos romances, que 

contribui para o efeito retórico e para a construção de um universo particular nesse gênero 
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literário: o “arcaísmo lingüístico puede considerarse como un efecto retórico, un artificio que 

interviene en el modo en que el pasado narrado se recrea y se percibe en el presente de la voz 

narrativa” (SOLER BISTUÉ, 2013, p. 297).  

Como dito anteriormente, não se pode mapear o surgimento exato do Romancero e a 

tradição oral que antecedeu o gênero deixou marcas na estrutura linguística e semântica dos 

poemas. Vimos em Díaz-Mas (2008) que os romances são poemas cantados e, portanto, há 

um vínculo indissolúvel entre o Romancero e a oralidade, mas outro dos fatores essenciais 

para sua manutenção se deu pela sua ligação com a memória. 

Assim, estes poemas também apresentam uma conexão bastante significativa com a 

memória da nação, já que na “transmisión oral […] el texto se convierte en una especie de 

ameba que cambia continuamente de forma y de tamaño: […] el proceso de cantar, 

memorizar y volver a cantar se convierte en un proceso de continua recreación del texto” 

(DÍAZ-MAS, 2008, p. 116), e esse processo de recriação só pode se dar através do tempo e 

das gerações de um povo. 

Por tudo isso, os romances foram de grande relevância para a representação e 

compreensão da história espanhola e “se considera generalmente como una de las 

expresiones más importantes de la literatura tradicional hispánica” (GONZÁLEZ, 1999, p. 

278).  

Ambrozio (1983) afirma que “Romance e Espanha se identificam a ponto de esta ser 

considerada o país do Romanceiro, não obstante a semente deste gênero ser comum a 

composições de vários países” (IBIDEM, p. 30). A autora ainda irá dizer que “sendo o 

tradicionalismo a sua principal característica, o romanceiro espanhol guardou não só os feitos 

gloriosos dos heróis hispânicos como também de heróis estrangeiros, servindo, portanto, de 

maneira valiosa na reconstituição da História de alguns países” (IBIDEM, p. 32). Essa 

especificidade pode ser ilustrada por meio dos poemas que fazem referência a Carlos Magno, 

que não apareciam nas canções épico-líricas espanholas, mas que obteve espaço destacado no 

Romancero.  

Entretanto, os romances não se limitam apenas a cantar historias épicas. O gênero 

“continuou atuante, servindo como uma espécie de registro da história” (AMBROZIO, 1983, 

p. 32). É por esse motivo que tais poemas são entendidos como o “passado fazendo-se 

presente pela repetição” (IBIDEM, p. 33).  
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Sobre esse aspecto, Soler Bistué (2013) afirma que os romances são, além “de una 

obra de arte inmortal, un documento histórico imperecedero, o, mejor dicho, un documento 

histórico que aparece en forma artística. El romance es historia que llega a ser arte, 

estremecimiento histórico hecho beldad” (SOLER BISTUÉ, 2013, p. 278). 

A conexão com a história é, então, um dos aspectos mais importantes dos romances, 

salientado principalmente pelos estruturalistas que estudaram o gênero. Ambrozio (1983), por 

exemplo, afirma que “romance é história em forma poética. É apelo dito com ritmo. É 

passado fazendo-se presente pela repetição. É, como no caso dos romances da Guerra 

Espanhola, o presente repetindo o passado” (p. 33). 

 Por isso, o Romancero é entendido como uma das mais fieis representações que 

conhecemos da Idade Média espanhola. Tais poemas constituem testemunhos independentes 

de leituras autênticas do medievo espanhol que chegam até nós por meio de reinterpretações e 

ressignificações, mas que continuam ilustrando a tradição oral medieval do registro histórico 

em versos (ARMISTEAD, 1999).   

Como exemplo, toma-se a representação da figura de Rodrigo Díaz de Vivar, 

conhecido como Cid. “Figura central dentro dos cantos épicos, teatro, poesia lírica, romances, 

tanto na literatura espanhola como na estrangeira, foi ele também, segundo Menéndez Pidal, 

"objeto de la primera biografía escrita en la literatura hispanolatina"” (AMBROZIO, 1983, 

p. 34). Dessa forma, confirma-se a homologia entre a criação poética e o contexto histórico no 

Romancero já que o “Cid não é um herói criado pela fantasia. Sua história se faz a partir de 

sua própria vida, sem interferência do sobrenatural” (IBIDEM, p.34). 

Os romances se tornam, por isso, fontes fidedignas dos contextos histórico e cultural 

da sociedade na Espanha, sendo essenciais na compreensão da identidade nacional espanhola. 

Armistead (1999) ressalta que, apesar de serem poucos os textos que nos chegam daquela 

época, foi extremamente válido o esforço de manutenção feito sobre tais obras. Também sobre 

a épica isso é evidenciado: 

 

El otro gran hecho de la épica española - y ahora en sentido muy positivo- 

es, por supuesto, la singular actitud que la historiografía «oficial» adopta 

hacia los cantos épicos, como testimonios históricamente fidedignos y, por 

lo tanto, como textos merecedores de recogerse, en forma más o menos 

prosificada. (ARMISTEAD, 1999, p. 4) 
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Isso, segundo o autor, auxilia na restauração e na manutenção desses textos. 

“Quedamos así, por lo menos, con suficientes materiales documentales como para poder 

esbozar la temática nacional” (ARMISTEAD, 1999, p. 4) da epopeia castelhana e, por 

conseguinte, do contexto do qual foram originados os romances.  

Sendo assim, os romances, ademais de constituírem um gênero literário de grande 

valor, formam um corpus significativo, um documento, para os estudos históricos pelo 

registro de acontecimentos e personagens que foram expressivas na configuração da nação 

espanhola. 

Então, o Romancero deve ser considerado, também, como um documento no sentido 

historiográfico da palavra. Essa teoria se ampara em Carlan (2008) que trabalha com as novas 

configurações do século XX no campo da historiografia. Segundo ele, por volta dos anos 60, a 

história passa a tratar de temas mais cotidianos e que antes estavam à margem dessa revolução 

ideológica, e tal transformação só foi possível porque a noção de documento foi modificada.  

Nesse sentido, a antiga concepção que separava o texto literário do texto histórico 

deve ser substituída pela ideia de que a “história é acima de tudo uma arte, uma arte 

essencialmente literária” (DUBY apud LE GOFF, 2012, p. 40), ainda que o discurso histórico 

tenha especificidades particulares.  

Mais do que se firmar nas discussões contemporâneas sobre o que é um documento 

(sobre as quais recaem muitas críticas fundamentadas justamente na flexibilização de suas 

características), nos romances é possível contemplar rastros da história (RICOEUR, 2015) e 

pistas sobre a trajetória do povo espanhol.  

Como dito por Le Goff (2012) o “ documento não é qualquer coisa que fica por conta 

do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí 

detinham o poder” (idem, p. 519). O autor ainda acrescenta que: 

 

“O documento não é inócuo. É antes de mais nada o resultado de uma 

montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade 

que o produziram, mas também das épocas sucessivas durante as quais 

continuou a viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a ser 

manipulado, ainda que pelo silêncio” (LE GOFF, 2012, p. 521-522) 
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Então, entende-se por documento um resultado das relações entre a história, a 

sociedade e a época, e, conforme ele é mantido em outras épocas, continua a se firmar como 

tal, sendo um testemunho que perdura.  

Mas a simples identificação dos romances como documentos não é suficiente. 

Somente “a análise do documento enquanto monumento permite à memória coletiva recuperá-

lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa” (LE 

GOFF, 2012, p. 520). Os monumentos, entendidos além do significado comum, são também 

sinais do passado: sinais elaborados e que possuem, muitas vezes, aparência de texto literário.  

Os romances passam, então, ao nível de “monumentos linguísticos” (LE GOFF, 2012), 

por possuírem a elevação estrutural e moral que faltava aos documentos comuns, que 

atendiam apenas “às necessidades da intercomunicação corrente” (idem, p. 519), como dito 

por Paul Zumthor. 

Podemos observar, nos poemas abaixo, como se dispõe a questão dos 

documentos/monumentos: 

 

Muerte de Fernando I 

Doliente se siente el rey, ese buen rey don Fernando; los pies tiene hacia el 

oriente y la candela en la mano. A su cabecera tiene arzobispos y perlados, 

a su man derecha tiene a sus fijos todos cuatro: los tres eran de la reina y el 

uno era bastardo; ése que bastardo era quedaba mejor librado: arzobispo es 

de Toledo, maestre de Santiago, abad era en Zaragoza, de las Españas 

primado. 

- Hijo, si yo no muriera vos fuérades Padre Santo; mas con la renta que os 

queda vos bien podréis alcanzarlo. — Ellos estando en aquesto entrara 

Urraca Fernando y vuelta hacia su padre d’ esta manera ha hablado. 

(DIAZ-MAS, 2006, p. 28-29) 

 

O primeiro romance, intitulado Muerte de Fernando I, descreve os últimos momentos 

do rei Fernando I, também conhecido como o Magno. Fernando era filho de Sancho Garcés 

III el Mayor que assumiu o condado de Navarra depois do assassinato de García Sánchez, 

filho do conde Sancho García, este último falecido em 1017. Como o herdeiro não teve filhos, 

Garcés pode reclamar o governo em nome de sua mulher, Munia Mayor, irmã de Sancho 

García.  

Acredita-se que Garcés passou o governo do condado a seu filho Fernando por volta 

do ano 1029 e em 1032 organizou seu casamento com Sancha de Leão, o que transformou, 
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inicialmente, em rei consorte. Após a morte do rei Bermudo III, Fernando I subiu finalmente 

ao trono.  

O evento retratado no romance diz respeito ao ano de 1065, pouco tempo depois de 

haver saído de um sítio à Valência. O rei se sente fraco e entende que a morte logo lhe 

chegará, então ordena que sejam chamados os religiosos que ajudarão em sua extrema-unção.  

Outro elemento associativo à história da Espanha é a presença de seus filhos em seu 

leito de morte. A historiografia aponta para a existência de três filhos e duas filhas, os quais 

deram início a uma série de enfrentamentos e batalhas por poderio territorial. Segundo se 

sabe, Fernando I delegou a Sancho o Reino de Castela, a Alfonso o Reino de Leão e a García 

a região da Galícia. Às irmãs Urraca e Elvira lhes coube o Infantado, uma herança baseada em 

propriedades.  

Essa divisão ocasionou o descontentamento dos herdeiros, principalmente de Sancho 

que se considerava o legítimo. Os conflitos foram iniciados logo após a morte da rainha 

Sancha, e perduraram até o assassínio de Sancho, em 1072.  

O romance acrescenta um quarto filho ao rei Fernando I, do qual se sabe que era um 

arcebispo, e apresenta a informação de que este era um bastardo. Sobre esse ilegítimo filho 

são encontradas crônicas e notas, mas não se sabe ao certo se ele existiu.  

O final do romance aponta para uma breve discussão entre Fernando I e sua filha 

Urraca, que reclama sua parte dentre a herança do pai. A conversa completa é registrada em 

outro poema. 

 

Urraca y Rodrigo 

— Afuera, afuera, Rodrigo, el soberbio castellano. Acordársete debría de 

aquel tiempo ya pasado cuando fuiste caballero en el altar de Santiago, 

cuando el rey fue tu padrino, tú, Rodrigo, el ahijado; mi padre te dio las 

armas, mi madre te dio el caballo, yo te calcé las espuelas porque fueses 

más honrado, que pensé casar contigo mas no lo quiso mi pecado. Casaste 

con Jimena Gómez, hija del conde Lozano; con ella hubiste dineros, 

conmigo hubieras estado; bien casaste tú, Rodrigo, m uy mejor fueras 

casado: dejaste hija de rey por tomar de su vasallo. 

— Si os parece, mi señora, bien podemos desligallo. 

— Mi ánima penaría si yo fuese en discrepallo. 

— Afuera, afuera, los míos, los de a pie y de a caballo, 

pues de aquella torre mocha una vira me han tirado: no traía el asta de 

hierro, el corazón me ha pasado; ya ningún remedio siento, sino vivir más 

penado.  (DIAZ-MAS, 2006, p. 33) 
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O segundo romance conta como se sucedeu um diálogo entre Urraca e o Cid, quando 

este último se dirige à Zamora como emissário do então herdeiro do Reino de Castela, Sancho 

II. O que se segue é uma fala íntima entre os dois, já que ambos se conheciam do tempo de 

escudeiro do herói. A mulher se queixa de que Rodrigo a havia abandonado ao escolher casar 

com Jimena Gómez, filha do conde Lozano. Ela tece uma série de argumentos que 

comprovam que o Cid teria sido mais feliz em sua vida se fosse casado com ela, que era a 

herdeira direta do rei.  

A personagem alude aos bens materiais, à gloria e às boas posições às quais o herói 

teria direito se a ela desposasse. Urraca ainda se utiliza de sua posição social mais elevada e 

evidencia a vassalagem da mulher do Cid. Ao final da entrevista, depois de a moça terminar 

de expressar seus pensamentos, temos o Cid colocando-se em posição de vassalo e sugerindo 

que poderia desfazer o contrato nupcial se fosse do desejo de sua senhora.  

Esse episódio também pode ser observado na epopeia El Cantar de Mio Cid, com a 

pequena diferença de que Urraca se apresenta muito mais aborrecida com o herói nos 

romances. Também é somente nos poemas que o tom amoroso fica evidenciado e é este 

capítulo que inicia os boatos de uma relação entre as duas personagens.  

As personagens Rodrigo e Urraca aparecem em grande parte dos livros e crônicas que 

tratam da história da Espanha principalmente porque, posteriormente, Rodrigo viria a se 

transformar em um dos mais importantes heróis espanhóis, o Cid.  

Rodrigo Díaz de Vivar viveu por volta do século XI e o evento descrito no poema 

alude a momentos vividos pela personagem na sua cerimônia de investidura (armas, caballo, 

espuelas, etc), que o elevaria à categoria de cavaleiro.  

O Cid histórico pertencia a uma família de baixa nobreza que vivia ao norte da cidade 

de Castela. Acredita-se que desde muito jovem atuava na corte do rei Fernando I, ao lado de 

Sancho, um dos príncipes herdeiros. Quando o rei morre, em 1065, ele é impelido a entrar na 

guerra dos herdeiros de Fernando I.  

Inicialmente, Rodrigo luta em favor de Sancho, porém este último é assassinado e seu 

irmão, Alfonso, apodera-se de seu território. Assim, da posição de destaque que obtinha sob o 

poder de Sancho, o herói passa ao segundo plano sob o domínio do novo rei.  

Dentro do Romancero, o elemento do herói é um dos mais importantes já que reflete 

as problemáticas contidas no enredo. No medievo, essa personagem apresentará 
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características que a diferirá da concepção clássica da teoria e muitas seguirão os ideais do 

cristianismo como uma figura representativa da moral humana, o que representará uma grande 

transformação na teoria literária.  

Como pudemos observar, a estrutura dos romances é configurada esteticamente, com 

diversos recursos literários e linguísticos, mas os fatos e acontecimentos descritos são 

puramente históricos. É possível identificar os protagonistas dos eventos, a região geográfica, 

as fases do governo e, principalmente, a época à qual se alude.  

Além disso, os romances, ao construírem heróis e personagens exemplares, 

consolidam tais figuras em arquétipos da Idade Média, demonstrando como elas se tornaram 

essenciais à compreensão da ideia de nacionalidade incorporada na Espanha.  

Então, o Romancero, “gênero quase mítico, por sua repetição através dos tempos e por 

sua retomada num momento difícil da história da Espanha (...) registrou a história do povo 

espanhol” (AMBROZIO, 1983, p. 38) e, sendo assim, configura-se em um documento, “uma 

montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziram” 

(LE GOFF, 2012, p. 521-522), como já foi dito anteriormente.  

Vimos ainda o trabalho estético presente no gênero, que o dota da noção de 

monumento, elaborado sob os moldes da literatura. Os romances, então, são documentos que 

registraram o caminhar da nação espanhola. A “Espanha, como um texto histórico, foi escrita 

e lida através do Romanceiro” (AMBROZIO, 1983, p. 38), e, portanto, o Romancero é a 

História da Espanha recriada e recontada poeticamente.  

 

Referências  
 

AMBROZIO, Leonilda. Romanceiro hispânico medieval & romancero general de la guerra 

española: a permanência de um gênero. Letras, Curitiba, 1938, p. 29-38, UFPR. Disponível 

em: 

<http://revistas.ufpr.br/letras/article/view/19330>. Acesso em: maio de 2017. 

 

ANÓNIMO. Romancero Viejo. Barcelona: Ediciones Orbis, 1982. 
 

ARMISTEAD, Samuel G. El romancero y la épica carolingia. Santander, 1999. Disponível 

em <http://www.ahlm.es/IndicesActas/ActasPdf/Actas8.1/05.pdf>. Acesso 

em: jun. de 2017. 
 

CANAVAGGIO, Jean. Historia de la Literatura Española: La Edad Media. Barcelona: 

http://revistas.ufpr.br/letras/article/view/19330


ANAIS ELETRÔNICOS DO X COLÓQUIO DE ESTUDOS LITERÁRIOS:  
DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 

SILVA, JACICARLA S.; BRANDINI, LAURA T. (ORGS.) 

LONDRINA, 20 E 21 DE JUNHO DE 2017. 
 
 

 

 

ISSN:  2446-5488                p.172-183 

183 

Editorial Ariel, 1994. 

CANDIDO, Antonio. ROSENFELD, Anatol. PRADO, Décio de Almeida. GOMES, Paulo 

Emilio Sales. A Personagem de Ficção. São Paulo: Perspectiva, 1968. 
 

CARLAN, Cláudio Umpierre. Documento / monumento: os tipos materiais produzidos pela 

história científica. Barbarói, Santa Cruz do Sul, n. 29, jul./dez. 2008. Disponível em 

<https://online.unisc.br/seer/index.php/barbaroi/article/view/457/616>. Acesso em: jun. 2017. 
 

DIAZ-PLAJA, Guillermo. Historia de la literatura española a través de la critica e de los 

textos. Buenos Aires: Ciordia e Rodriguez, 1956. 
 

DÍAZ-MAS, Paloma. El romancero, entre la tradición oral y la imprenta popular. 

México, Distrito Federal, 2008. Disponível em: 

<http://www.destiempos.com/n15/palomadiazmas.pdf>. Acesso em: jun. 2017. 

 

DÍAZ-MAS, Paloma. Romancero. Barcelona: Editorial Crítica, 2006. 

 

GONZÁLEZ, Aurelio. Elementos ejemplarizantes en el romancero viejo. México-DF, Acta 

Poética, n. 20, 1999. Disponível em: <https://revistasfilologicas.unam.mx/acta-

poetica/index.php/ap/article/view/36/35>. Acesso em: maio 2017. 

 

GONZÁLEZ, Mário M. Leituras de Literatura Espanhola (da idade média ao século 

XVII). São Paulo: Letraviva: FAPESP, 2010. 

 

LE GOFF, Jacques. História e Memória. Trad. Irene Ferreira; Bernardo Leitão; Suzana 

Ferreira Borges. Campinas: Editora UNICAMP, 2003. 
 

SOLER BISTUÉ, Maximiliano A. Hacia un concepto de tiempo en el 

romancero viejo castellano. RLM: Buenos Aires, 2013. Disponível em < 

http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/20965/Hacia%20Soler%20RLM_2013_N 

25.pdf?sequence=2>. Acesso em: jun. 2017. 

 

RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, Julio. Romancero. Madrid: Ediciones Akal, 1992. 

 

 

https://online.unisc.br/seer/index.php/barbaroi/article/view/457/616

