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        Biografia de Miguel de Cervantes 

• Miguel de Cervantes Saavedra nasceu em Alcalá de 

Henares, provavelmente em 29 de setembro de 1547. Filho 

do cirurgião Rodrigo e Leonor de Cortinas, tinha seis 

irmãos. 

• Foi um escritor, dramaturgo e poeta espanhol, autor de 

Dom Quixote, uma obra-prima da literatura universal e 

considerado o precursor do realismo na Espanha. 

• Estudou na sua terra natal, em Valladolid e em Madrid. 

Em 1563, a sua família foi morar para Sevilha, onde 

estudou gramática e latim com padres jesuítas. 

 



Referências literárias 

• Após 15 anos como soldado (entre 1569 e 1584), Miguel de Cervantes regressou 
a Espanha. Em Madrid, conseguiu um cargo público e começou a escrever e a 
publicar a sua novela “La Galatea” (1585). Estabelece contacto com escritores 
da época e escreve os poemas dramáticos "Los Tratos de Argel" e "La 
Mumância". 

• Casa-se com Catalina de Palácios Salazar. É encarregado, pelo rei, como 
comissário de víveres destinados às frotas da Índia, indo morar para Sevilha. 
Mais tarde, é nomeado coletor de impostos devidos à Coroa dos reinos de 
Granada, o que o obriga a viajar para a Andaluzia e La Mancha. 

• Por causa dos atrasos na prestação de contas com a Coroa é preso três vezes. 
Contam os historiadores que a primeira parte do livro "Dom Quixote" foi 
escrito enquanto estava preso entre 1601 e 1603. 



Dom Quixote de La Mancha 

• Em 1605, foi publicada a primeira parte do livro "Dom Quixote" que teve 
aceitação imediata e seis edições no mesmo ano do lançamento. 

• Esta obra teve um sucesso tão grande que, em 1614, surge uma falsa segunda 
parte de Dom Quixote assinada por Avellaneda.  

• Em 1615, Cervantes publica a segunda parte de Dom Quixote.  

• A obra foi difundida em toda parte, até se tornar o mais lido romance em 
todo o mundo, por crianças e adultos. 

• Ao escrever a obra, Cervantes pretendia ridicularizar os livros de cavalaria 
que gozavam de imensa popularidade na época. A obra impressiona pela 
seu carácter realista. 
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