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PARA ALÉM DO HISTORICISMO: SENTIDOS POLÍTICOS EM EL HOMBRE 

QUE AMABA A LOS PERROS, DE LEONARDO PADURA 

Bruna Tella Guerra (UNICAMP) 

 

Resumo: O escritor cubano Leonardo Padura (1955) passou a ganhar um reconhecimento no 

Brasil a partir do final de 2013, quando aqui foi lançado O homem que amava os cachorros, 

tradução de El hombre que amaba a los perros, muito embora já tivesse algumas de suas obras 

anteriormente publicadas no país. No texto a seguir, trago a hipótese de que a recepção desse 

romance no Brasil passa tanto por uma fetichização da nacionalidade do autor quanto pelo 

relevante histórico do trotskismo brasileiro. Procuro mostrar, também, como, em consequência 

da intensa referência histórica utilizada pelo autor para escrever o romance, existe uma tendência 

de recepção e de análise altamente historicistas. Por fim, defendo que a consideração de 

construções ficcionais e estéticas em El hombre... acaba por trazer sentidos políticos importantes, 

capazes de colocar em cheque preconcepções que temos ao encarar a literatura cubana 

contemporânea. Atenho-me, mais especificamente e rapidamente, à explícita referência à ficção 

policial do estilo hard-boiled no romance em questão. 

 

Palavras-chave: Literatura Latino-Americana. Literatura Hispano-americana. Literatura cubana. 

Política. Ficção. 

 

Em um ensaio denominado “Yo quisiera ser Paul Auster (Ser y estar de un 

escritor cubano)”, Leonardo Padura faz afirmações que são algumas de suas principais 

marcas discursivas e que podem servir de precaução para se pensar a literatura cubana 

contemporânea: 

 

Cuando pienso que yo quisiera ser Paul Auster es por razones que ni 
siquiera tienen que ver con los premios, la fama, el dinero. (...) Pero yo 
desearía ser Paul Auster, sobre todo, para que cuando fuese 
entrevistado, los periodistas me preguntasen lo que los periodistas 
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suelen preguntarles a los escritores como Paul Auster y casi nunca me 
preguntan a mí – y no por la distancia sideral que me separa de Auster. 
(...) 
A diferencia de Paul Auster, el escritor cubano de hoy – es mi caso, y 
de ahí mi envidia austeriana – empieza a definirse como escritor por el 
lugar en que resida: dentro o fuera de la isla. Tal ubicación geográfica 
se considera, de inmediato, indicador de una filiación política cargada 
de causas y consecuencias, también políticas. Nadie – o casi nadie, para 
ser justos – lo acepta solo como un escritor, sino como un representante 
de una opción política. Y sobre tal tema se le suele interrogar, en 
ocasiones con cierto morbo, y por lo general esperando escuchar las 
respuestas que confirmen los criterios que el interrogador ya tiene en su 
mente (todo el mundo tiene una Cuba en la mente): la imagen del 
paraíso socialista o la estampa del infierno comunista.1 (PADURA, 
2015, p. 285-288)  
 

O sarcasmo do escritor para se referir a perguntas de entrevistadores é uma postura 

sua bastante recorrente, uma vez que são frequentes as vezes em que ele se vê diante de 

situações em que sua literatura é colocada num plano secundário em relação a sua 

nacionalidade. Presenciei um desses momentos em uma sabatina pós-Flip realizada pela 

Folha de São Paulo, em julho de 2015. Na ocasião, Clóvis Rossi e Juliana Gragnani 

“rechearam” Leonardo Padura de questionamentos sobre a sociedade e a política cubanas, 

quase nunca se baseando naquilo que o autor havia escrito. Em seguida, resolveram “abrir 

o microfone” às perguntas do público presente no mini auditório de uma livraria 

paulistana, sem antes, visivelmente incomodado, Padura ironizar: “Como pudemos 

perceber, falamos muito sobre minha literatura até agora...”.  

A postura dos jornalistas de preterir da literatura do escritor para enxergar apenas 

as coordenadas geográficas em que ele vive me parece sintomática de um entendimento 

político raso e apaixonado, que coloca em Cuba uma carga de exotismo responsável por 

sentimentos díspares, atualmente bastante evidentes no contexto brasileiro. Afinal, uma 

frase de ordem muito utilizada por setores reacionários da sociedade brasileira nos 

últimos anos, dirigida aos setores progressistas, é o famigerado “Vai pra Cuba”. Em 

                                                           
1 “Quando penso que eu gostaria de ser Paul Auster é por razões que nem sequer têm a ver com os prêmios, 
a fama, o dinheiro. (...) Mas eu desejaria ser Paul Auster, sobretudo, para que quando fosse entrevistado, os 
jornalistas me perguntassem o que os jornalistas costumam perguntar aos escritores como Paul Auster e 
quase nunca me perguntam– e não pela distância sideral que me separa de Auster. (...) Diferentemente de 
Paul Auster, o escritor cubano de hoje – é o meu caso, e daí minha inveja austeriana – começa a se definir 
como escritor pelo lugar em que reside: dentro ou fora da ilha. Essa localização geográfica é considerada, 
imediatamente, indicador de uma filiação política carregada de causas e consequências, também políticas. 
Ninguém – ou quase ninguém, para ser justo – o aceita apenas como um escritor, e sim como um 
representante de uma opção política. E sobre esse tema muitas vezes o interrogam, em ocasiões com certa 
morbidez, e geralmente esperando escutar as respostas que confirmem os critérios que o interrogador já 
tem em sua mente (todo mundo tem uma Cuba na mente): a imagem do paraíso socialista ou a estampa do 
inferno comunista”. (Minha tradução). 
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contrapartida, parte de nossa esquerda tem na grande ilha caribenha um modelo de 

oposição aos yankees, enxergando o país, nas palavras de João Felipe Gonçalves em 

artigo intitulado “A ilha da fantasia”, como “um mero símbolo político de resistência – e 

não um país de verdade”. 

Considerando essa lógica simplista, como bem apontou Padura em “Yo quisiera 

se Paul Auster”, ele teria suas ideias e pontos de vista mapeados simplesmente pela 

escolha de permanecer residindo em Cuba. Estaria, portanto, em um ethos oposto ao de 

Guillermo Cabrera Infante, que rompeu com a Revolução e terminou seus dias em 

Londres. Contudo, tanto os textos de Leonardo Padura quanto aquilo que diz em 

entrevistas passam longe desse raciocínio dual, capaz de “dar nó” em cabeças repletas de 

preconcepções sobre a ilha socialista. Essa incompreensão pode ser ilustrada por outra 

situação por mim vivenciada. Certa vez, logo após eu ter publicado no Facebook uma das 

tantas entrevistas concedidas pelo escritor, fui abordada por alguém que dizia não 

entender os motivos de Padura para continuar morando em seu país natal se a ele tinha 

tantas críticas. Ironicamente, esse sujeito, cujo raciocínio se moldava numa chave de 

slogan ditatorial brasileiro – Cuba, ame-a ou deixe-a –, era um opositor ferrenho ao 

Partido dos Trabalhadores e a conversa ocorreu quando Dilma Rousseff era presidenta do 

Brasil. Ou seja, a lógica para se pensar Cuba, quase sempre, é totalmente distinta da 

utilizada para se entender outros territórios, o que justifica muito bem o desejo de 

Leonardo Padura ser Paul Auster. Isso significa, nada mais, nada menos, que ser olhado 

para além do fetichismo que envolve la isla grande. 

Esse olhar, que entende Cuba e o cubano apenas como símbolo de resistência, 

porém, parece ser responsável por parte celebração de sua imagem enquanto escritor em 

territórios brasileiros. Desde sua primeira visita ao Brasil, em 2014, políticos de cunho 

progressista acabaram se aproximando de Padura de forma sistemática, justamente 

quando o progressismo brasileiro e latino-americano começou a ruir. Em um artigo 

chamado “Adivinha quem me chama para almoçar”, publicado na Folha de São Paulo, o 

escritor relata a ocasião em foi surpreendido por um convite para almoçar com a então 

presidenta da república, Dilma Rousseff, grande entusiasta do autor. Em novembro de 

2015, ele apareceu em vídeo do Instituto Lula parabenizando o ex-presidente pelos seus 

setenta anos, afirmando estar muito satisfeito por ser seu autor cubano preferido. Meses 

antes, os dois já haviam se encontrado. O envolvimento de Padura nesse contexto é tão 

grande a ponto de ele próprio – que por tantas vezes critica a opinião a respeito de 

realidades das quais não se conhece profundamente – assumir um posicionamento diante 
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da desastrosa recentíssima situação política brasileira: contribuiu com um abaixo-

assinado de escritores e profissionais do livro pela democracia e escreveu um texto para 

o El país espanhol chamado “Brasil, una mala telenovela”, comentando o golpe de 

Estado sofrido por Dilma em 31 de agosto de 2016. 

Além da apropriação política da imagem do autor por si só, outra motivação de 

cunho político que, aparentemente, faz com que Leonardo Padura seja reconhecido em 

solos brasileiros diz respeito, propriamente, ao romance responsável por uma maior 

visibilidade do autor no Brasil: O homem que amava os cachorros, tradução de El hombre 

que amaba a los perros2. Isso se dá, possivelmente, devido à temática mais geral do texto, 

cujo eixo central é consideravelmente conhecido às esquerdas: o assassinato de Trotski3. 

Como se sabe, o trotskismo teve uma importância bastante grande na América Latina 

como um todo, incluindo o Brasil. Na fundação da IV Internacional, o brasileiro Mario 

Pedrosa foi o único latino-americano presente, representando todos os movimentos da 

Oposição de Esquerda do continente. Segundo Osvaldo Coggiola (2012), durante o 

período de surgimento dos grupos trotskistas na América Latina, a cisão brasileira foi 

uma das mais importantes, ao lado da chilena e cubana, se constituindo como a 

organização política mais forte nesse período inicial. Depois disso, o trotskismo no Brasil 

ganhou novas dinâmicas e formatos, resistindo, ainda hoje, em partidos, movimentos 

políticos ou sindicais. Quanto a esse aspecto, Padura chegou a dizer, em sua participação 

na Festa Literária Internacional de Paraty de 2015, que, curiosamente, grande parte 

daqueles que o abordavam para tratar de O homem que amava os cachorros no Brasil se 

afirmavam ex-trotskistas. Vale a pena ressaltar que, apesar de a Revolução Cubana ter 

                                                           
2 Muito embora diversos romances policiais do autor já tivessem sido traduzidos por aqui, foi a chegada 
desse específico que permitiu que sua visibilidade aumentasse significativamente. Segundo Emir Sader, no 
blog da Boitempo, o livro é responsável pelo maior índice de vendas da editora em vinte anos. Além disso, 
em uma de suas colunas de 2015 da Folha de São Paulo – jornal do qual se tornou colaborador justamente 
após a publicação do livro – Padura chega a afirmar ter sido abordado em locais públicos no Brasil muitas 
vezes, desconfiando ser mais conhecido por aqui do que em seu próprio país. Ainda que não se deva 
desconsiderar todo o marketing editorial envolvendo a divulgação do romance, não me parece exagero 
afirmar que ele possui um forte apelo aos leitores brasileiros. 
 
3 Para se recontar essa história, em O homem que amava os cachorros, os trinta capítulos se alternam tanto 
em termos espaciais e temporais quanto em seu foco narrativo São três, basicamente, os contextos: O 
primeiro deles apresenta Iván, um cubano de Havana, nascido na década de 1950, que estando em 2004 
resolve escrever sua própria história, a qual se entranha, inevitavelmente, ao histórico da Revolução 
Cubana. Em certo momento da narrativa, se atém a um acontecido na década de 1970, numa praia de 
Havana: o encontro com um estrangeiro que resolve lhe revelar detalhes sobre diversos aspectos 
envolvendo o assassinato de Trotski. O segundo contexto diz respeito à vida de Trotski desde que foi 
expulso da URSS até o momento em que é assassinado por Ramón Mercader. Este, por sua vez, é o foco 
do terceiro contexto, que aborda o momento em que foi recrutado pelo Partido Comunista para a missão de 
assassinar Trotski e todas as consequências futuras disso em sua vida. 
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passado a assumir um caráter stalinista em seu momento inicial, possivelmente contou 

com a colaboração de trotskistas em sua realização (COGGIOLA, 2012). 

Essa referência altamente histórica e política do enredo é reforçada por uma 

pesquisa documental minuciosa travada pelo escritor cubano, que levou cerca de cinco 

anos para terminar a escrita do romance. Os capítulos de O homem que amava os 

cachorros cujo centro é a vida de Trotski trazem inúmeras ideias que remetem 

diretamente a obras do revolucionário russo. Não é à toa que o ângulo historicista é o 

mais comum àqueles que escreveram sobre o livro no Brasil. Gilberto Maringoni, em 

prefácio para a edição brasileira do livro ressalta que possíveis lacunas históricas seriam 

preenchidas com a construção estética do romance, dando uma ênfase muito maior ao 

aspecto histórico do que ao literário. A mesma tendência é mantida por Emir Sader, ao 

resenhá-lo para o Le Monde Diplomatique Brasil, que elogia o rigor histórico e ressalta a 

junção de “[t]rês processos mitológicos – a Revolução Espanhola, a Revolução Russa e a 

Revolução Cubana” em um único texto. Em contrapartida, os únicos instantes em que o 

trabalho literário de Padura parece ser levado em consideração são os termos “literatura 

policial” e “semificcional”, sem desdobramentos, porém.  

Esse historicismo, no entanto, além de deixar de lado uma dimensão mais crítica 

do âmbito político trazido no romance, parece colocar em escanteio a construção literária 

de O homem que amava os cachorros, algo de que o próprio Padura tenta se esquivar em 

diversas observações dispostas antes ou depois dos romances. Em uma “Nota muy 

agradecida”, ao final de El hombre que amaba a los perros, por exemplo, ele escreve: 

 

Por eso me atuve con toda la fidelidad posible (recuérdese que se trata 
de una novela, a pesar de la agobiante presencia de la Historia en cada 
una de sus páginas) a los episodios y la cronología de la vida de León 
Trotski en los años en que fue deportado, acosado y finalmente 
asesinado, y traté de rescatar lo que conocemos con toda certeza (en 
realidad muy poco) de la vida o de las vidas de Ramón Mercader, 
construida(s) en buena parte sobre el filo de la especulación a partir de 
lo verificable y de lo histórica y contextualmente posible. Este ejercicio 
entre realidad verificable y ficción es válido tanto para el caso de 
Mercader como para el de otros muchos personajes reales que aparecen 
en el relato novelesco – repito: novelesco – y por tanto organizado de 
acuerdo con las libertades y exigencias de la ficción.4 (PADURA, 2013, 
p. 763-764). 

                                                           
4 “Por isso me ative com toda a fidelidade possível (lembre-se que se trata de um romance, apesar da intensa 
presença da História em cada uma de suas páginas) aos episódios e à cronologia da vida de Leon Trotsky 
nos anos em que foi deportado, perseguido e finalmente assassinado, e tratei de resgatar o que conhecemos 
com toda certeza (na realidade muito pouco) da vida ou das vidas de Ramón Mercader, construída(s) em 
boa parte pelos caminhos da especulação a partir do verificável e do histórica e contextualmente possível. 
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Embora se diga preocupado com certa fidelidade histórica, há, aqui, uma 

insistência no aspecto romanesco e ficcional do romance. Portanto, apesar de sentidos 

advindos de referências a personagens que existiram na vida real –Trotski, Mercader, 

Stalin, Caridad del Río, África de las Heras e outros – ou a episódios históricos – tribunais 

de Moscou, Guerra Civil Espanhola etc –, deixar de lado a construção ficcional e o 

trabalho estético de Padura em El hombre que amaba a los perros é prescindir de sentidos 

políticos importantes. 

Não é plausível ignorar que os personagens e episódios históricos são narrados a 

partir do ponto de vista de um cubano, nascido praticamente com a Revolução Cubana e 

atingido, direta ou indiretamente, pelos desdobramentos da conjuntura histórica que 

envolve o comunismo, o socialismo e o stalinismo no século XX. Isso inclui as 

perseguições que o narrador Iván sofreu na década de 1970, durante o período que ficou 

conhecido como quinquenio gris; a fome que atingiu os cubanos na década de 1990, após 

a queda do Muro de Berlin; as consequências do embargo dos Estados Unidos a Cuba, 

ainda no século XXI, como a precariedade das habitações. Iván é um sujeito que participa 

da História – quem está fora dela, afinal? – e que fala de uma perspectiva bastante 

diferente da chamada História oficial – responsável, inclusive, pelo quase total 

desconhecimento de Trotski pelo povo cubano, ainda que num instante pré-

revolucionário o país tenha sido responsável por um dos mais importantes trotskismos 

latino-americanos. Por isso, o historicismo para se pensar o romance em questão acaba 

por contrariar a própria hermenêutica do texto. Ressalto, então, ser extremamente 

importante que leituras e análises de O homem que amava os cachorros e outras obras de 

Leonardo Padura – já que se trata de um autor de projeto estético – superem o viés 

historicista e procurem perceber sentidos subjacentes à construção textual. 

Um dos elementos de importância nesse exercício de adentrar os sentidos de O 

homem que amava os cachorros é justamente aquele que Sader traz de forma célere em 

sua resenha: a ligação à literatura policial. O título, El hombre que amaba a los perros, é 

emprestado de um conto de 1936 do estadunidense Raymond Chandler chamado “The 

man who liked dogs”. Não se trata de algo implícito, uma vez que, no quinto capítulo, o 

narrador Iván relembra o dia de 1977 em que havia levado para a praia de Santa María 

                                                           
Esse exercício entre realidade verificável e ficção é válido tanto para o caso de Mercader quanto para o de 
outros muitos personagens reais que aparecem no relato romanesco – repito: romanesco – e por isso 
organizado de acordo com as liberdades e exigências da ficção” (Minha tradução). 
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del Mar o livro Killer in the rain, de Chandler, coletânea na qual se encontra o conto em 

questão. Nesse dia, coincidentemente, se depara com dois galgos russos, com os quais se 

encanta e por meio dos quais se aproxima de Jaime López, um homem que amava os cães. 

Ora, a referência a Chandler não é despropositada e representa um ponto de vista 

a ser considerado na interpretação de O homem que amava os cachorros. Chandler, 

juntamente com Dashiell Hammett, é considerado um dos principais nomes literatura 

policial hard-boiled. Diferentemente do que foi popularizado pelo personagem Sherlock 

Holmes, o estilo policial chandleriano lida menos com os métodos de investigação e 

genialidade do detetive que com o realismo de uma sociedade altamente corrompida, 

falha e desvirtuada por sistemas disfuncionais. São esses os rastros que Leonardo Padura 

segue em seus romances policiais, com os quais iniciou sua carreira – Pasado perfecto 

[1991], Vientos de cuaresma [1994], Máscaras [1991], Paisaje de otoño [1998], Adiós, 

Hemingway [2001], La neblina del ayer [2005] e La cola de la serpiente [2011]. Seu 

detetive, Mario Conde, está longe de estar além do bem e do mal. Não é neutro, não é 

idôneo, nem mesmo exemplar. É um homem colocado em sua humanidade, apresentando 

vícios e falhas: alcoólatra, pessimista, desbocado, apaixonado. Em suas buscas, o que se 

evidencia são falhas no sistema político e social cubanos. Por trás das aparências de 

legalidade, há sempre crimes obscuros e interesses se sobrepondo a qualquer ética. 

Coerentemente, O homem que amava os cachorros traz à tona muito desse 

universo. A construção dos três patamares narrativos revela inconsistências de projetos 

políticos considerados promissores ao longo do século XX, apontando as consequências, 

prejuízos e sacrifícios decorrentes das tentativas de realização de socialismos durante a 

Era dos Extremos. Ademais, uma vez que a ficção detetivesca do estilo hard-boiled é 

construída a partir dos bastidores, ou seja, do que há por trás da aparente normalidade 

social, é bastante evidente que a ficção feita por Padura extravasa qualquer referência 

friamente histórica, dando um enfoque aos sujeitos que viveram e sentiram na pele a 

história do século XX. 

Além dessa referência à literatura policial hard-boiled em O homem que amava 

os cachorros, há inúmeras outras características de construção estética que podem 

contribuir com análises profícuas em sentidos políticos. A nível de exemplo, posso citar 

o ângulo místico e religioso assumido pelos personagens do romance em diversos 

instantes do romance; a construção humanizada dessas mesmas figuras; bem como a 

disposição dos capítulos, alternando espaços e tempos na construção de uma unidade de 

enredo – elementos a serem desenvolvidos por mim em análises futuras. Enfim, acredito 
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que a atenção a esses e outros aspectos na concepção romanesca de Leonardo Padura 

pode ser uma espécie de resistência a análises fetichistas, para que sejam alcançados 

sentidos políticos mais complexos e capazes, inclusive, de colocarem em xeque 

preconcepções e historicismos. 
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