
Dom Quixote de Cervantes e Pettinichi  

 

Miguel de Cervantes Saavedra, (Alcalá de Henares, Espanha, 1547-

1616), a sua heróica juventude, como soldado, nas várias frentes das 

lutas em que se viu envolvido pela pátria, a sua prisão na Argélia e a 

visão clara da mediocridade reinante quando do retorno à sua adorada 

Espanha foram fontes pontuais da sua magnífica inspiração literária.  

As dificuldades econômicas, os desagradáveis problemas com a justiça 

e os quase sempre expostos problemas familiares acabaram se 

somando às tenras bravuras da juventude para compor o seu Dom 

Quixote de La Mancha.  

O personagem, envolvido com a mais profunda noção da dignidade 

humana se põe frente a frente com as adversidades nos revelando a 

cada passo sua extraordinária nobreza de ânimo, sua fé nos valores da 

alma e seu inquebrantável otimismo. Dom Quixote às portas da sua 

morte ao invés de se entregar ao desalento de ter se equivocado na 

vida por tantos erros cometidos e energias inglórias, se submete 

humildemente à realidade, vivenciando o consolo da procura 

insondável da bondade humana dentro de si mesmo. 

A ressonância universal de Dom Quixote tem estimulado a fantasia dos 

mais diversos artistas legando à iconografia da obra prima de 

Cervantes um acervo praticamente inesgotável. 

Flávio Pettinichi, há anos morando na Região dos Lagos e 

profundamente ligado às raízes brasileiras também foi buscar na obra 

de Miguel de Cervantes, a sua inspiração. As inúmeras possibilidades 

que o personagem oferece o obrigaram a mergulhar nos ferros velhos 

de Cabo Frio para buscar o seu material e através do desenho que 

também é o seu forte, compôs o que bem quis em variados recortes 

corporais e gestuais.  

Agora imaginem catar correntes de bicicleta, roldanas, rodas dentadas, 

parafusos, porcas, bielas, vergalhões, roscas torneadas etc., 

dimensioná-las com o esboço gráfico, partindo para a árdua tarefa de 

extrair-lhes os excessos e fixá-las ao eixo central do personagem com a 

difícil função da solda a carbono e, tudo isso, nos trazer um resultado 

magnífico em composição e movimento. 

Os Quixotes de Petichini, não se complementam nos detalhes, eles 

também se desintegram e quase sempre interagindo com o pangaré 

Rocinante nos emite uma força de expressão de rara beleza como se 

as pás dos moinhos de ventos dilacerassem alguns dos seus sonhos 

através dos seus membros e as Dulcinéias partissem seu coração na 

dor desfragmentada do seu semblante.  
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