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Resumo
Andrade, Ligia Karina M., A LÍNGUA (VI)VIDA: PALAVRA E SILÊNCIO EM EL ZORRO DE
ARRIBA Y EL ZORRO DE ABAJO DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, 2009, Tese de Doutorado –Faculdade de

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo– São Paulo

Esta tese visa analisar a representação do silêncio como fenômeno discursivo na obra El zorro de arriba y
El zorro de abajo de José María Arguedas. Esta abordagem passa pela relação do silêncio como elemento
constitutivo de todo discurso. A partir de uma perspectiva centrada em Foucault, Orlandi e na teoria
enunciativa de Authier-Revuz, analisar-se-ão as formas de representação do silêncio tanto no discurso
autobiográfico (diarios) quanto na narrativa romanesca (hervores). A partir da análise da construção de
uma imagem do sujeito (Arguedas), observar-se-á, sob a aparência de unidade e coesão do fio enunciativo,
a constituição clivada e dividida de sua identidade, atravessada pelo Outro de si mesmo. Verificar-se-á que
a concepção de palavra ligada “à matéria das coisas” e à vida, segundo o autor, entra em contradição com
o processo de erosão dos discursos. A busca pela “lìngua literária”, sob o signo utópico e mítico, sofre um
processo de demolição na obra, que resulta na palavra que traduz o sofrimento da nomeação por meio da
falta, do balbucio e dos silêncios.
Palavras-chave: 1. José María Arguedas 2. Autobiografia 3. Análise do Discurso 4. Silêncio 5. Linguagem

Abstract

Andrade, Ligia Karina M., A LÍNGUA (VI)VIDA: PALAVRA E SILÊNCIO EM EL ZORRO DE
ARRIBA Y EL ZORRO DE ABAJO DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, 2009, Doctorate Thesis –School
of Philosophy, Language Arts and Human Sciences of the University of São Paulo− São Paulo
This thesis aims at analyzing the representation of silence as speech phenomenon in the work El zorro de
arriba y el zorro de abajo by José María Arguedas. Such approach passes through the relating of silence
as a constitutive element of every discourse. From a perspective focused on Focault, Orlandi and on the
enunciative theory of Authier-Revuz, the forms representing silence will be analyzed both in the
autobiographic speech (diarios) and in the novel narrative (hervores). From the analysis of the
construction of an image of the subject (Arguedas), under the appearance of unit and cohesion of the
enunciation, the fragmented and divided constitution of its identity will be observed, crossed by the Other
of himself. In this work, it will be verified that the conception of word linked “to the matter of things” and
to life, according to the author, goes against the process of erosion of the speeches. The search for the
“literary language” in a utopic and mythical manner, suffers a process of demolition in the work, which
results in the word that translates the suffering of naming through the absence, the babbling and the
silences.
Keywords: 1. José María Arguedas 2. Autobiography 3. Speech Analysis 4. Silence 5. Language
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Hoy me gusta la vida mucho menos
Hoy me gusta la vida mucho menos,
Pero siempre me gusta vivir: ya lo decía.
casi toqué la parte de mi todo y me contuve
con un tiro en la lengua detrás de la palabra.
Hoy me palpo el mentón en retirada
Y en estos momentos pantalones yo me digo:
¡Tánta vida y jamás!
¡Tántos años y siempre mis semanas...!
Mis padres enterrados con su piedra
Y su triste estirón que no ha acabado;
de cuerpo entero, hermanos, mis hermanos,
y, en fin, mi sér parado y en chaleco.
Me gusta la vida enormemente
Pero, desde luego, con mi muerte querida y mi café
Y viendo los castaños frondosos de París
Y diciendo:
Es un ojo éste, aquél; una frente ésta, aquélla... Y repitiendo:
¡Tánta vida y jamás me falla la tonada!
¡Tántos años y siempre, y siempre, siempre!
[...] Que es verdad que sufrí en aquel hospital que queda al lado
Y está bien y está mal haber mirado
De abajo para arriba mi organismo.
Me gustará vivir siempre, así fuese de barriga,
Porque como iba diciendo y lo repito,
¡tánta vida y jamás! ¡Y tantos años,
Y siempre, mucho siempre, siempre siempre!
César Vallejo, in: Los poemas de París. Poemas Póstumos I
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